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1

ATA DA 3a REUNIÃO/2011 DO CONSELHO DO INSTITUTO DE

2

CIÊNCIAS

3

UBERLÂNDIA

4

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois mil e onze, terça-feira, às

5

dezesseis horas e quarenta minutos, na Sala de Reuniões da Área de Ciências

6

Fisiológicas (ARFIS), situado no Bloco 2A – 1o andar - sala 126 - Campus

7

Umuarama, nesta cidade, teve início a terceira Reunião, em caráter

8

extraordinário,

9

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

10

Marco Aurélio Martins Rodrigues, estando presentes os Conselheiros e

11

participantes citados no final desta Ata. Justificadas as ausências dos

12

Conselheiros: Benvinda Rosalina dos Santos, Coordenadora do Curso de

13

Biomedicina (COBME), Denise Von Dolinger Brito – representada pela Profa

14

Dra Juliana Helena Chaves, da Disciplina de Virologia (ARIMP), José

15

Roberto Mineo, Coordenador do Curso de Pós-graduação em Imunologia e

16

Parasitologia Aplicadas (COIPA) – representado pela Profa Dra Eloísa

17

Amália Vieira Ferro. A sessão transcorreu na seguinte ordem: 1.

18

Distribuição de verba PROPLAD – R$118.761,37/Laboratórios de

19

Graduação – O Sr. Presidente cientificou a todos que o ICBIM receberia

20

uma verba da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD),

21

destinada

22

exclusivamente, os laboratórios de graduação – Projeto “Reforço

23

PROPLAD/2011 para investimento em Laboratórios de Graduação”.

24

Explicou que os pedidos terão que vir de forma definida, isto é, informando o

25

laboratório em questão, porque, posteriormente, enviará à PROPLAD, uma

26

prestação de contas separada, por laboratório, declarando, específicamente,

BIOMÉDICAS

a

do
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DA
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27

os gastos efetuados por cada laboratório. Foi destacado o envio do

28

MI/CIRC./ICBIM/02/2011, de 26/05/2011, a todas as áreas do Instituto, no

29

qual apresenta duas propostas para definir a maneira da distribuição da verba,

30

a serem analisadas pelo Conselho: “1- distribuição pela carga horária das

31

disciplinas de graduação do ICBIM, de acordo com o material em anexo -

32

Carga horária das Disciplinas do ICBIM – Graduação – 1o semestre de

33

2011”; “2- distribuição igualitária para todas as disciplinas.”, que, após

34

algumas análises e debates, foram recusadas. O Conselheiro Tiago Wilson

35

Patriarca Mineo, da Área de Imunologia, Microbiologia e Parasitologia

36

(ARIMP), pediu a palavra para propor que a verba poderia ser dividida de

37

uma forma que seja utilizada para adquirir equipamentos ou materiais que

38

todos utilizassem e tivessem acesso. Foi citado o Sistema de Aquisição de

39

Sinais Biológicos, em que a Conselheira Patrícia Fidelis de Oliveira,

40

Coordenadora da Área de Ciências Fisiológicas (ARFIS), complementou,

41

dizendo que é um sistema para se fazer aulas com os próprios alunos, porque

42

dispensa o uso de animais para as aulas práticas e é um sistema que aborda

43

temas como atenção na pressão arterial, eletromiografia e aulas de reflexos,

44

tudo sendo feito nos próprios alunos. O sistema já possui um sistema bem

45

didático, aonde existe um plano de aula e o aluno vai acompanhando. Para

46

funcionar de maneira correta, necessita de um computador, um módulo para

47

aquisição desses sinais (pressão, eletromiografia, reflexos, etc) e kits que

48

compõem cada aula. Exemplificou, dizendo que o aparelho para fazer

49

espirometria ou aferição de pressão arterial, cada módulo seria constituído

50

pelo computador, sistema de aferição e os kits, destacando que cada módulo

51

com o computador, ficaria em torno de R$30.000,00. Esse sistema,

52

geralmente, é utilizado por um grupo de alunos, em universidades no
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53

exterior. Na sequência, o Conselheiro Tiago comentou que a discussão

54

poderia fluir em torno de aquisições que, realmente, fariam um diferencial

55

aos discentes dos cursos de graduação. Disse que destacou a idéia do quadro

56

interativo, por acreditar que todas as disciplinas poderiam utilizar, sugerindo

57

que os conselheiros apresentassem suas demandas efetivas, para se ter uma

58

noção da despesa financeira e que, posteriormente, se o valor extrapolar, seria

59

analisado o valor que poderiam cortar da despesa. Dentre os assuntos

60

comentados para aquisições de equipamentos, a Profa Dra Juliana Helena

61

Chaves explicou, a pedido da Conselheira Denise Von Dolinger Brito,

62

ausente nesta reunião, de que é preciso ter mais controle sobre os

63

equipamentos, porque tem sumido computador e microscópio do Laboratório

64

de Microbiologia. O Sr. Presidente afirmou não ter conhecimento sobre o fato

65

e, questionada sobre as providências tomadas quanto a uma ocorrência

66

policial do ocorrido, a Profa Dra Juliana informou que a Conselheira Denise

67

lhe passou esta informação, nesta data, para que fosse repassada ao Conselho

68

do Instituto. Na sequência, após análises e esclarecimentos, o Conselho

69

deliberou, por unanimidade, com 14 votos favoráveis, que a distribuição da

70

verba PROPLAD, específica para os Laboratórios de Graduação, objetivando

71

a aquisição de equipamentos (materiais permanentes), seja compartilhada

72

entre as disciplinas, com base nas necessidades apresentadas pelos

73

conselheiros, mensurando a média dos seguintes valores a serem gastos: 1-

74

Conselheiro Alberto da Silva Moraes, responsável pelo Setor de Citologia,

75

Histologia e Embriologia – R$30.000,00 (trinta mil reais), para ser adquirido

76

um Processador Automático e Tecidos, bem como 01 (uma) Central de

77

Inclusão; 2- Conselheira Daniela Cristina de Oliveira Silva, Coordenadora da

78

Disciplina de Anatomia Humana – R$10.000,00 (dez mil reais), para ser
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79

adquirido um exaustor; 3- Profa Dra Juliana Helena Chaves, da Disciplina de

80

Virologia – R$20.000,00 (vinte mil reais), com ênfase em Microbiologia e

81

Virologia; 4- Conselheira Márcia Cristina Cury, representante do Setor de

82

Parasitologia – R$20.000,00 (vinte mil reais); 5- Conselheira Patrícia Fidelis

83

de Oliveira, Coordenadora da Área de Ciências Fisiológicas – R$25.000,00

84

(vinte e cinco mil reais), com ênfase em Farmacologia e Fisiologia, para ser

85

adquirido um gabinete; 6- Conselheiro Tiago Wilson Patriarca Mineo,

86

representante da Disciplina de Imunologia – R$10.000,00 (dez mil reais),

87

para serem adquiridos os seguintes itens: a)- Agitador Magnético; b)- Estufa

88

Bacteriológica; c)- Banho-maria; d)- Phmetro. Todos esses itens, totalizando

89

o valor de R$5.968,98 (cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e

90

noventa e oito centavos); 7- Conselheira Valeska Barcelos Guzmán,

91

representante da Disciplina de Biofísica – R$10.000,00 (dez mil reais),

92

perfazendo um total geral de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

93

O Sr. Presidente ratificou que os pedidos precisam ser detalhados e

94

preenchidos, através do Sistema de Informações para o Ensino (SIE), em

95

atendimento ao Projeto “Reforço PROPLAD/2011 para investimento em

96

Laboratórios de Graduação” e que, posteriormente, terá que apresentar à

97

PROPLAD, uma prestação de contas de cada laboratório. 2. Edital PROPP

98

006/2011, anexo I da Resolução No 03/2011 – indicação da Comissão – O

99

Sr. Presidente destacou que o ICBIM recebeu do Prof. Dr. José Roberto

100

Mineo, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Imunologia e

101

Parasitologia Aplicadas (PPIPA), o Edital PROPP 006/2011 – Edital do

102

“Prêmio Destaque UFU em Pesquisa”, anexo I da Resolução No 03/2011, do

103

Conselho de Pesquisa e Pós-graduação”. Esclareceu que, especificamente,

104

neste caso é necessário que a Unidade Acadêmica indique cinco membros,
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105

conforme consta no Edital: “1. Das Disposições Preliminares: (...) 1.4. O

106

processo de seleção e premiação de pesquisadores(as) para o Prêmio de que

107

trata este Edital compreenderá as seguintes etapas: a) Primeira etapa

108

(indicação): formação de Comissão de Avaliação, no âmbito de cada

109

Unidade Acadêmica ou Administrativa, composta por cinco (05) membros,

110

com as seguintes atribuições: (I) verificar a adequação dos pesquisadores

111

inscritos aos critérios e ao elevado patamar de qualidade exigido para a

112

premiação; (II) selecionar para indicação de até dois pesquisadores; (III)

113

elaborar ata da reunião em que conste as informações: número de

114

candidatos na Unidade; nome e assinatura de todos os membros da

115

Comissão; e indicação do(s) pesquisador(es) selecionado(s) e justificativa da

116

escolha;”. A Profa Dra Eloísa Amália Vieira Ferro, pediu a palavra para

117

comunicar ao Conselho, que participou da 4a reunião do Conselho de

118

Pesquisa e Pós-graduação (CONPEP), realizada no dia 25/05/2011, em que

119

foi aprovada a Resolução no 03/2011, do CONPEP, que regem as premiações

120

“Prêmio Destaque UFU em Pesquisa”, “Prêmio UFU em Teses” e “Prêmio

121

UFU de Dissertações”, em 2011, na UFU. Foi dito que para cada um dos

122

prêmios, existe um critério, exemplificando que quanto às “Dissertações” e

123

“Teses”, é preciso que os candidatos tenham trabalhos defendidos no ano de

124

2010. Continuando, a Profa Dra Eloísa comentou que a Unidade Acadêmica

125

ICBIM irá concorrer com pesquisadores de várias áreas, conforme consta no

126

Edital: “1. Das Disposições Preliminares: (...) 1.3. Os Prêmios serão

127

outorgados aos melhores pesquisadores selecionados em cada uma das

128

seguintes grandes áreas: a) Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e

129

Ciências da Saúde; b) Ciências Exatas e da Terra e Engenharias; e c)

130

Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Lingüística, Letras e
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131

Artes.” Prosseguindo, a Profa Dra Eloísa destacou também que, conforme o

132

Edital: “1. Das Disposições Preliminares: (...) b) Segunda etapa: avaliação

133

das indicações das Unidades por Comissão de Premiação composta por um

134

pesquisador da Universidade e, pelo menos, por dois pesquisadores de

135

outras instituições. 1.4.1. É vedada a participação, nas Comissões de

136

Premiação, de pesquisadores(as) concorrentes. 1.5. Os indicados ao Prêmio

137

devem estar lotados no quadro de servidores da Universidade e deverão ser

138

avaliados de acordo com os seguintes critérios: I - produção científica,

139

cultural e artística nos anos civis de 2009 e 2010; e II – originalidade dos

140

trabalhos desenvolvidos no período e sua relevância para o desenvolvimento

141

científico, tecnológico, cultural, social e de inovação.”. Foi dito que, quanto

142

a “Comissão de Premiação”, composta por um pesquisador da Universidade,

143

este deverá ser um pesquisador “1B” e se o referido pesquisador for

144

concorrer, obviamente não participará da comissão. A Profa Dra Eloísa

145

continuou repassando diversas informações, conforme o Edital: “4. Da

146

Premiação: 4.1. O “Prêmio Destaque UFU em Pesquisa” consiste em: a)

147

Certificado de premiação, assinado pelo Reitor e pelo Pró-Reitor de

148

Pesquisa e Pós-graduação, e medalha para o(a) pesquisador(a) cujo Prêmio

149

for ortogado; e b) auxílio financeiro para o(a) pesquisador(a) participar de

150

um congresso internacional ou nacional ou para aquisição de insumos para

151

pesquisa. 4.1.1. A outorga do auxílio financeiro listado item 4.1. está

152

condicionada à legislação vigente e será de até R$8.000,00 (oito mil reais).

153

4.1.2. No caso de opção pelo auxílio para aquisição de insumos para

154

pesquisa, a que se refere o item 4.1.1. a PROPP poderá realizar adequações

155

nas especificações técnicas dos itens solicitados para atendimento aos

156

procedimentos legais indispensáveis à licitação, em conformidade com os
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157

recursos financeiros disponibilizados.”. O Sr. Presidente destacou que o

158

“Período para recebimento das indicações: 10/05 a 10/06/2011” e, na

159

sequência leu parte do Edital: “2. Das Inscrições: 2.1. Após a indicação do(s)

160

pesquisador(es) pela Comissão de Avaliação da Unidade, a Direção da

161

Unidade Acadêmica ou a Chefia Superior da Unidade Administrativa será

162

responsável pela inscrição do(s) mesmo(s), exclusivamente, pelo Sistema

163

Eletrônico de Submissão de Propostas da PROPP (SEG/PROPP), conforme

164

Cronograma definido neste Edital. 2.1.1. Cada Unidade poderá inscrever até

165

dois pesquisadores ao “Prêmio Destaque UFU em Pesquisa.”. A Profa Dra

166

Eloísa destacou o item 2.1.1. que, quanto às sugestões dos dois nomes de

167

pesquisadores que a Unidade Acadêmica apresentar, obviamente, quem

168

concorrer não poderá participar da Comissão a ser nomeada pela Unidade.

169

Foi dito pelo Sr. Presidente que o Instituto havia encaminhado o

170

MI/CIRC./ICBIM/03/2011, de 26/05/2011, no intuito dos conselheiros

171

apresentarem sugestões de nomes para comporem a “Comissão de

172

Avaliação”, conforme consta no Edital. Após análises e sugestões, o

173

Conselho decidiu e aprovou, por unanimidade, com 14 votos favoráveis, que

174

a “Comissão de Avaliação” será formada pelos seguintes conselheiros: 1-

175

Daniela

176

Humana/ARMOR); 2- Juliana Helena Chaves (Virolo-gia/ARIMP); 3-

177

Juliana Gonzaga de Oliveira (Histologia/ARMOR); 4- Márcia Cristina Cury

178

(Parasitologia/ARIMP); 5- Valeska Barcelos Guzmán (Biofísica/ARFIS).

179

Ficou decidido também que a Secretaria do ICBIM receberá as inscrições até

180

dia 07/06/2011(terça-feira) e, posteriormente, o Instituto encaminhará para a

181

“Comissão de Avaliação”, que tem prazo até dia 10/06/2011 (sexta-feira)

182

para enviar os documentos dos concorrentes para a PROPP. Em seguida, o

Cristina

de

Oliveira

Silva

(Presidente)

-

(Anatomia
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183

Sr. Presidente comentou que a PROPP fará a análise técnica dos documentos,

184

no período de 11 a 13/06/2011, de acordo com o Edital. Nada mais a tratar, às

185

dezoito horas e dez minutos, foi encerrada a sessão e para constar lavrei esta

186

que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Eliana Favato, na qualidade

187

de Secretária ad hoc, pelo Sr. Presidente e pelos Conselheiros e participantes.

188

Uberlândia, 31 de maio de 2011.

189

Marco Aurélio Martins Rodrigues __________________________________

190

Alberto da Silva Moraes __________________________________________

191

Daniela Cristina de Oliveira Silva __________________________________

192

Eliana Favato __________________________________________________

193

Eloísa Amália Vieira Ferro _______________________________________

194

Hudson Armando Nunes Canabrava ________________________________

195

Juliana Helena Chaves ___________________________________________

196

Karen Renata Nakamura Hiraki ____________________________________

197

Leandro Cardoso de Araújo _______________________________________

198

Márcia Cristina Cury ____________________________________________

199

Mateus Silveira Freitas ___________________________________________

200

Paulo Rogério de Faria ___________________________________________

201

Patrícia Fidelis de Oliveira ________________________________________

202

Roberto Bernardino Júnior ________________________________________

203

Taísa Carrijo de Oliveira Camargos _________________________________

204

Thelma Fátima de Mattos Silva Oliveira _____________________________

205

Tiago Wilson Patriarca Mineo _____________________________________

206

Valeska Barcelos Guzmán ________________________________________

