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Aos vinte e seis dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e
trinta minutos, por meio do aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho do Instituto
de Ciências Exatas e Biológicas em reunião extraordinária sob a presidência da
Diretora do Instituto, Roberta Eliane Santos Froes, com a finalidade de apreciar,
discutir e votar os expedientes pautados. Participaram da reunião os
conselheiros Patrícia de Abreu Moreira, Fábio Augusto Rodrigues e Silva, Evandro
Marques de Menezes Machado, Carlos Frederico Marcelo da Cunha Cavalcanti,
Ricardo Tavares, Frederico da Silva Reis, Daniel Geraldo da Cruz, Gil Fidelix de Souza,
Gilmar Pereira de Souza, Uyrá dos Santos Zama, Rodrigo César Pedrosa Silva, Hélio
Fernando Verona de Resende, Tiago Martins Pereira, Marcos Moraes Calazans, Juliano
Soares Amaral Dias, Edney Augusto Jesus de Oliveira, Wenderson Marques Ferreira,
Clarissa Rodrigues, Fabiana Aparecida Lobo, Cristiano Schetini de Azevedo, Michele
Hidemi Ueno Guimarães, Douglas da Silva Tinti, Hermano Endlich Schneider Velten,
Gabriel Max Dias Ferreira, Camila Carrião Machado Garcia, Breno de Mello
Silva, Gustavo Pereira Benevides, Daniel Clark Orey, Bruna Bueno Postacchini,
Rogério Gomes Alves, Rute Cunha Figueiredo e Natália Roberta Marques
Tanure. Profa. Isabela Neves de Almeida, vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisas
em Ciências Biológicas, compareceu à sessão. Ausências justificadas dos
cons. Gilberto Januário e Sérvio Pontes Ribeiro. Verificado o quórum, iniciou-se a
sessão. Devido à ausência do coordenador do Núcleo de Pesquisas em Ciências
Biológicas e à necessidade da saída antecipada da vice-coordenadora, houve a
inversão da ordem de apreciação dos itens, passando o item 2. Afastamento para
capacitação de técnico administrativo para o início. Ordem do Dia: 1. Afastamento
para capacitação de técnico administrativo - Processo SEI nº
23109.010460/2021-76: a presidenta relatou o pedido de afastamento para
capacitação da servidora Luiza Oliveira Perucci, farmacêutica em exercício no
Laboratório Multiusuários de Citometria de Fluxo do Núcleo de Pesquisas em Ciências
Biológicas. A presidenta informou ter recebido da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
a instrução de submeter este pedido ao Conselho, por isso o item foi pautado apesar
de as instruções para o afastamento de servidor técnico-administrativo não
preverem submissão ao conselho da unidade. Após discussão, o afastamento
para capacitação da servidora Luiza Oliveira Perucci, referente à realização de estágio
de pós-doutoramento em Citometria de Fluxo no Scripps Research Institute, em La
Jolla, Estados Unidos, no período de 10 meses, a partir de 31 de maio de 2022, foi
aprovado por 28 votos favoráveis e 5 abstenções (cons. Edney, Evandro, Gustavo,
Rodrigo e Rogério). Cons. Evandro solicitou o registro da justificativa do seu voto da
seguinte forma: "Considerando as resoluções e procedimentos vigentes que dispõe
sobre o afastamento de TAE para qualificação e com base no princípio de isonomia,
entendo ser inadequado apreciação e votação da referida matéria no âmbito do
conselho departamental, razão pela qual me abstenho”. A aprovação foi registrada
na Resolução Cons-Iceb nº21/2022. 1. Concursos docentes com definição das
áreas do conhecimento de titulação hierarquicamente inferior às exigidas
para as classes estabelecidas para as vagas: ( a ) Processo SEI nº
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23109.004995/2022-99: cons. Carlos Frederico relatou o pedido de especificação
da titulação de graduação para a abertura de concurso na área de Ciência da
Computação/Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação, relativo à vaga
857497. A definição trata de graduação em Ciência da Computação ou Engenharia de
Computação ou Informática ou Sistemas de Informação ou Matemática
Computacional ou Engenharia de Sistemas. Após relato e esclarecimentos, a
especificação da titulação foi aprovada pelo Conselho, por 31 votos favoráveis e 2
abstenções (cons. Gabriel e Natália). Registro na Resolução Cons-Iceb nº 22/2022;
(b) Processo SEI nº 23109.000981/2022-04: cons. Ricardo relatou o pedido de
especificação da titulação de graduação para a abertura de concurso na área de
Probabilidade e Estatística, relativo à vaga 921928. A definição trata de graduação em
Estatística ou Matemática ou Engenharias ou Ciência da Computação ou Matemática
Computacional ou Ciências Atuariais. Após relato e esclarecimentos, a especificação
da titulação foi aprovada pelo Conselho, por 30 votos favoráveis e 3 abstenções
(cons. Evandro, Natália e Rodrigo). Registro na Resolução Cons-Iceb nº 23/2022; (c)
Processo SEI nº 23109.000981/2022-04: cons. Ricardo relatou o pedido de
especificação da titulação de graduação para a abertura de concurso na área de
Probabilidade e Estatística, relativo à vaga 857525. A definição trata de graduação em
Estatística. Após relato, a especificação da titulação foi aprovada pelo Conselho, por
unanimidade. Registro na Resolução Cons-Iceb nº 24/2022. Cons. Carlos Frederico
se ausentou às 11h21. (d) Processo Processo SEI nº 23109.000227/2022-66:
cons. Daniel relatou o pedido de especificação da titulação de graduação para a
abertura de concurso para o Departamento de Física. A definição trata de graduação
em Física ou Química ou Engenharia de Materiais ou Interdisciplinar em Ciências ou
Ciências Exatas. A assembleia do Departamento de Física deliberou pela solicitação da
abertura do concurso para o provimento da vaga que será deixada pelo docente
Genivaldo Júlio Perpétuo, que está concluindo a organização da documentação
necessária para solicitar aposentadoria nos próximos dias. Cons. Daniel informou ter
recebido da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a informação de que se a
aposentadoria do servidor for publicada antes do prazo final para a abertura dos
concursos, a vaga poderá ser incluída. Outros departamentos com situações
semelhantes receberam da mesma pró-reitoria orientação diferente da recebida pelo
Departamento de Física. Considerando, contudo, que a deliberação trata apenas da
especificação da titulação do concurso, independente do código de vaga, o Conselho
decidiu pela aprovação da definição, por 25 votos favoráveis e 7 abstenções (cons.
Clarissa, Edney, Juliano, Natália, Rogério, Uyrá, Wenderson). Registro na Resolução
Cons-Iceb nº 25/2022. Não havendo outro assunto a ser tratado, a reunião foi
encerrada às 11h28. Para constar, lavrou-se esta ata, que, aprovada, vai assinada
pela presidenta da sessão e pela secretária do Conselho do Iceb.
 

 
ROSEANY GLORIANE MENDES
Secretária do Conselho do Iceb

 
 

ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
Presidenta do Conselho do Iceb

Documento assinado eletronicamente por Roseany Gloriane Mendes,
SECRETARIO EXECUTIVO, em 17/05/2022, às 08:48, conforme horário
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Roberta Eliane Santos Froes,
DIRETOR(A) DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS, em
17/05/2022, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código
verificador 0326946 e o código CRC 9DD902D2.

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº
23109.001821/2022-74 SEI nº 0326946

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP
35400-000

Telefone: (31)3559-1661   - www.ufop.br
 

Ata reunião extraordinária de 26 de abril de 2022 (0326946)         SEI 23109.001821/2022-74 / pg. 3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata reunião extraordinária de 26 de abril de 2022 (0326946)

