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ATA DA 10ª REUNIÃO/2016 DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

2

BIOMÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

3

Aos onze dias do mês de outubro do ano dois mil e dezesseis, terça- feira, às quatorze

4

horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões, localizada no Bloco 2A, Campus

5

Umuarama, do Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM), nesta cidade, teve início a

6

décima reunião, em caráter ordinário, do Conselho do Instituto de Ciências Biomédicas

7

(CONICBIM), do ano em curso, sob a presidência do Diretor, Prof. Dr. Roberto

8

Bernardino Júnior, estando presentes os Conselheiros e participantes citados no final

9

desta Ata. Justificadas as ausências dos Conselheiros: José Roberto Mineo,

10

Representante da Disciplina de Imunologia/ARIMP; Benvinda Rosalina dos Santos,

11

Coordenadora do Curso de Graduação em Biomedicina; Giulia Magalhães Ferreira,

12

Representante Discente da Graduação; Tatiana Carla Tomiosso Coordenadora do

13

Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural Aplicadas, Renata

14

Gracielle Zanon, Coordenadora da Disciplina de Anatomia, Murilo Vieira da Silva,

15

representantes discente da Pós-Graduação. O Senhor Presidente, Prof. Dr. Roberto

16

Bernardino Júnior, iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros. A sessão

17

transcorreu com os seguintes itens de pauta: 1- Informes: 1.1 – Edital Proex 2017. O

18

Presidente informou aos conselheiros que o edital Proex 2017 referente a atividades de

19

extensão será publicado em outubro e que os docentes que tiverem interesse que fiquem

20

atento aos prazos. 1.2 – PID (Programa Interno de Desenvolvimento) da UFU. O

21

Presidente disse que o PID da UFU foi entregue e vai estar disponível para

22

acompanhamento de toda a comunidade universitária até o ano de 2020. 1.3 –

23

Representante para compor a comissão para elaboração da política de diversidade

24

sexual da UFU. O Presidente leu o e-mail recebido da parte do Pró-Reitor de Assunto

25

Estudantil Prof. Dr. Leonardo Barbosa e Silva: “Tal como foi informado na última

26

reunião do conselho, servimos o presente para solicitar caso haja interesse às unidades

27

acadêmicas e entidades sindicais, a indicação de representantes

28

comissão para elaboração da política de diversidade sexual da UFU . Essa comissão a

29

ser nomeada pelo reitor terá a nobre missão de elaborar os princípios e diretrizes da

30

política que orientarão ações e decisões no interior da universidade para promover as

para compor a
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31

condições necessárias para o exercício e o respeito à diversidade sexual, garantindo a

32

fruição de direitos . A prática de discriminação e fobia insiste em privar pessoas de sua

33

cidadania e o espaço universitário tem o papel de reagir. Suposto, agradecemos

34

antecipadamente a atenção dispensada e colocamos à disposição de quaisquer

35

esclarecimentos.” O Presidente pediu que os conselheiros levassem este item para ser

36

discutidos no setores e o mesmo será pautado na próxima reunião.1.4- Indicação da

37

unidade para representante junto à comissão de ética da UFU. Outro item que o

38

Presidente fez menção foi sobre um e-mail recebido assunto indicação de um servidor

39

lotado na unidade acadêmica para exercer a função representativa na comissão de ética

40

junto à unidade. “Considerando o caráter educativo da comissão de ética da

41

Universidade Federal de Uberlândia, que visa formar a comunidade universitária sobre

42

as regras de conduta para o desenvolvimento da função pública; considerando a

43

necessidade de divulgação das atividades realizadas pela comissão de ética nesse

44

sentido; considerando a extensão da universidade subdividida em vários campi e outras

45

cidades, solicitamos a VSª. a indicação de um servidor que tenha como característica a

46

descrição, comprometimento, habilidade de mediar conflitos, facilidade de relacionar

47

dentro do setor em que atua para representar a comissão de ética junto à respectiva

48

unidade acadêmica . As atividades a serem desempenhadas pelo servidor indicado não

49

se incluem a composição a citar a comissão, o indicado será um elo de ligação entre a

50

unidade a que pertence e a comissão de ética com intuito de apresentar à comissão os

51

conflitos existentes bem como informar as decisões havidos por ela. Sempre mantendo

52

sigilo dos processos em andamento objetivando cumprir o caráter educativo junto à

53

comunidade caso haja alguma dúvida a respeito dessa solicitação , vsª. poderia entrar

54

em contato com a COMEP pelo e-mail: atendimento.comepe@reito.ufu.br. Solicitamos

55

que a indicação nos seja enviada o mais breve possível , sendo o prazo para efetivá-la

56

encerrar-se em novembro deste ano.” O Presidente disse que este item será pautado na

57

próxima reunião. 1-5 CPPD. O Presidente informou aos conselheiros a necessidade de

58

participação na CPPD e que as inscrições estão abertas até o dia 11/10/2016. 2 –

59

Apreciação das atas: 6ª, 7ª e 8ª e 9ª atas de 2016. Foram encaminhadas correções

60

referentes às atas 6ª, 7ª e 8ª que serão realizadas e pautadas na próxima reunião. Passou2
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61

se a votação da 9ª ata de 2016: votos 11 a favor e 2 abstenções. 3 – Ordem do dia: O

62

Presidente solicitou a exclusão do item de pauta 3.4 Apreciação do relato da Profª Drª

63

Tatiana Carla Tomiosso como parecerista da proposta de criação da coordenação de

64

extensão no âmbito do ICBIM . Exclusão aprovada. O Presidente solicitou a inclusão de

65

um item de pauta. A Profª. Karen enviou um projeto solicitando que o mesmo passasse

66

no conselho e constasse em ata a sua aprovação: “ Solicito apreciação pelo CONICBIM

67

do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação do desenvolvimento de reparo ósseo em

68

filhotes de rato Wistar diabéticas , sob minha coordenação. O motivo da solicitação é o

69

cadastro do referido projeto na Pró-Reitoria de pesquisa e Pós-Graduação. Informo

70

que o projeto já foi apreciado e aprovado pela comissão de ética na utilização de

71

animais sob protocolo registrado CEUA/UFU 027/16, que segue anexo ao projeto.

72

Aprovada a inclusão.

73

Dra. Michelle Aparecida Ribeiro de Freitas progressão de Professor Adjunto IV para

74

Professor Associado I, Pontuação total: 1.964 pontos, parecer favorável; Prof. Dr.

75

Marcelo José Barbosa Silva, solicita progressão de Professor Adjunto III para Professor

76

Adjunto IV, Pontuação total: 2.318 pontos, parecer favorável, Profª. Drª. Raquel Borges

77

Moroni solicita progressão de Professor Associado I para Professor Associado II,

78

pontuação total: 2.098 pontos; parecer favorável, Profª. Drª Denise Von Dolinger de

79

Brito Roder, solicita progressão de Professor Adjunto IV para Professor Associado I

80

total de pontos: 2.232 pontos; parecer favorável, Profª. Ana Carolina Gomes Jardim,

81

avaliação de 30 meses do Estágio Probatório no período de 03/02/2014 a 03/08/2016,

82

pontuação: 2.969,5 parecer favorável, Profª.Drª. Valeska Guzman solicita progressão de

83

Professor Adjunto IV para Professor Associado I, total de pontos: 1.330.5 pontos,

84

parecer favorável 3.2 – Apreciações do edital para eleições no âmbito do ICBIM.

85

Passou-se então a apresentação do edital pela comissão de extensão. 3.3 – Indicações

86

de nomes para recomposição parcial da comissão permanente interna de

87

progressão docente. O item será pautado na próxima reunião. 3.4 – Apreciação do

88

relato da Profª. Drª. Tatiana Carla Tomiosso como parecerista da proposta da

89

coordenação de extensão no âmbito do ICBIM. Item a ser pautado na próxima

90

reunião. 3.5 Apreciações do Projeto da Profª. Drª. Karen Renata Nakamura Hiraki

3.1 – Apreciação de pareceres de progressão docente: Prof.ª

3
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intitulado “Avaliação do desenvolvimento e reparo ósseo em filhotes de ratas

92

Wistar diabéticas” Item a ser pautado na próxima reunião. Nada mais a tratar, às

93

dezoito horas foi encerrada a sessão e para constar lavrei esta que, após lida e aprovada,

94

será assinada por mim, Vívian Fidelis Vitório na qualidade de Secretária, pelo Sr.

95

Presidente e pelos Conselheiros e participantes.

96

Uberlândia, 11 de outubro de 2016.

97

Roberto Bernardino Junior_______________________________________________

98

Ana Paula Coelho Balbi_________________________________________________

99

Daniela Cristina de Oliveira Silva_________________________________________

100

Filipe César Alves______________________________________________________

101

Geraldo Batista de Melo_________________________________________________

102

Jorge Andrade Rodrigues________________________________________________

103

Juliana Gonzaga de Oliveira______________________________________________

104

Júlio Mendes__________________________________________________________

105

Lizandra Ferreira de Almeida e Borges _____________________________________

106

Luiz Borges Bispo da Silva______________________________________________

107

Marina Abadia Ramos__________________________________________________

108

Tiago Wilson Patriarca Mineo____________________________________________

109

Vívian Fidelis Vitório___________________________________________________
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