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ATA DA 6ª REUNIÃO/2017 DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

2

BIOMÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

3

Aos nove dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, 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

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

7

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

8

Galo, estando presentes os Conselheiros e participantes citados no final desta Ata.

9

Justificadas as ausências dos Conselheiros: Tatiana Carla Tomiosso, Coordenadora do

10

Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural Aplicadas. O Senhor

11

Presidente, iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros ressaltando ser

12

sua primeira reunião como presidente desse Conselho após ter sido recentemente

13

empossado como diretor do ICBIM. A sessão transcorreu com os seguintes itens de

14

pauta, conforme convocação prévia: 1- Informes: 1.1 – Defesa de Memorial. O

15

Presidente informou aos conselheiros sobre a defesa do memorial do Prof. Marcelo

16

Emílio Beletti, parabenizando-o pela nova etapa na carreira. 1.2 – O Regimento

17

Interno do ICBIM. O Presidente informou aos conselheiros sobre a aprovação do

18

regimento interno do ICBIM. O regimento do ICBIM estava pautado no CONSUM há

19

mais de um ano. A Professora Vanessa Petrelli fez o relato e o Presidente teve a

20

oportunidade de levantar algumas pequenas questões, a exemplo como da forma de

21

eleição para o cargo de Diretor. Segundo o Presidente houve questionamento sobre a

22

eleição por lista, conforme proposta original aprovada pelo CONICBIM, mas

23

devidamente corrigida e acatada pela relatora. O Presidente disse que a resolução

24

aprovada deverá ser publicada em breve e ressaltou que não houve alterações em

25

relação à estrutura. O ICBIM será constituído em oito departamentos, cada um com

26

uma coordenação, havendo inclusive a possibilidade de algum dos departamentos

27

manterem estrutura conjugada com outro. Aguarda-se a publicação da resolução para a

28

realização de um trabalho conjunto para as adequações necessárias para a entrada em

29

vigor do novo regimento. O Presidente levantou questões que serão pautadas quando da

30

publicação do regimento e que precisarão de ajustes.

1.3 – Vaga de estágio de
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31

jornalista. O Presidente informou aos presentes sobre um processo de seleção de uma

32

vaga de estudante de jornalismo que seria orientado por uma professora do Curso de

33

Comunicação. Este estagiário faria um trabalho para reforçar e a capacidade de

34

informação e divulgação do ICBIM. Foi elaborado o edital, foi publicado, e aguardamos

35

as inscrições, mas não apareceram candidatos. Foi feito um contato com a docente que

36

seria a orientadora, o prazo de inscrição foi novamente prorrogado e novamente não

37

apareceu ninguém. Acredita-se que por estar fora do campus Santa Mônica, o aluno

38

deve achar difícil o deslocamento embora tenha transporte intercampi. O Presidente

39

ouviu a opinião do Conselho e ficou definida a opção de repetir o edital. 1.4

40

Orçamento. O Presidente disse que já havia sido comentado pelo Prof. Roberto em

41

reunião anterior que fomos surpreendidos em relação ao orçamento para este ano. O

42

valor inicialmente era de R$ 297.000, 00 segundo a primeira manifestação da

43

PROPLAD. O Presidente disse que realizou um estudo da matriz orçamentária e a

44

dimensão do aluno equivalente e em termos desse vetor o ICBIM encontra-se em 7º

45

posição em termos percentuais. A unidade, em um percentual de 100% participa como

46

4,14%. Sabemos que o ICBIM é uma das grandes unidades em termos de dimensão da

47

UFU. A matriz de distribuição de recursos é a resolução 02/2016 e está sendo aplicada

48

pela primeira vez, esta resolução é fruto de dois anos de discussão e substitui outra

49

resolução do ano de 2003. Envolve a obtenção de dados de atividades das unidades

50

acadêmicas e distribui no vetor de 100%, por exemplo: na dimensão, eficiência e

51

qualidade 30%, para dimensão de extensão 10%; para a dimensão de produção

52

intelectual exceto na pós-graduação 5%. Nesta primeira dimensão do aluno equivalente

53

o ICBIM ficou com esses 4,14%, na dimensão eficiência e qualidade ficamos com

54

4,21% e na dimensão extensão ficamos com 2,56%. Na dimensão intelectual também

55

ficamos com baixo percentual. A explicação é que só pode ser contabilizada a produção

56

que não está alinhada com a pós-graduação. Com relação ao orçamento o Presidente

57

disse que ele e outros diretores foram estudar a resolução e constataram que não se

58

cumpriu alguns artigos da resolução. Entre estes artigos está o de que nenhuma unidade

59

acadêmica receberia nem mais nem menos que 10% do que recebeu no ano passado.

60

Considerando o valor recebido em 2016 e o estimado de para 2017 de R$297.000,00,
2
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aquele artigo da Resolução 02/2016, não foi atendido e outra questão não contemplada é

62

em relação ao entendimento do que foi executado e o recebido em 2016 uma vez que na

63

distribuição apresentada algumas unidades com base nos cálculos da aplicação da nova

64

matriz receberam muito acima de +10% e outras muito abaixo do limite de -10%. O

65

Presidente disse que fizeram algo que não tinha muito sentido. O Professor Roberto, o

66

Presidente e outros diretores foram conversar com o Prof. Odorico Coelho da Costa

67

Neto, Diretor de Planejamento e Administração sobre estas incorreções na distribuição

68

que deveria ser revisto, mas ele disse que já havia apresentado ao conselho diretor, mas

69

ainda não havia submetido o assunto. O Professor Roberto e outros diretores foram

70

conversar com o Reitor que se mostrou favorável à aplicação da resolução. Então o

71

Presidente disse que na semana passada em uma nova reunião com os diretores das

72

unidades acadêmicas foi reconhecido as incorreções e colocaram os parâmetros de

73

limites para mais 10% e menos 10%. Este é o primeiro ano que se aplica essa matriz e

74

na resolução há uma reserva técnica de 20%, sendo que desses, 15% fica a critério a ser

75

estabelecido por uma comissão do CONDIR e 5% a critério da PROPLAD. Dos 100%

76

a serem distribuídos, distribui 80%. A conversa avançou e ficou decidido que a

77

distribuição dos recursos para 2017 respeitaria os limites de mais 10% e menos 10%

78

com base no que foi distribuído o ano de 2016. Nesse sentido o ICBIM saiu dos R$

79

297.000,00 e ficou com o valor de 388.000,00. Então temos o desafio de fazer a

80

distribuição do recurso, internamente. Há uma comissão que trabalha nesse sentido e

81

marcaremos uma reunião para adiantarmos o máximo possível e trazer na próxima

82

reunião uma proposta, adiantar um valor onde o pessoal pudesse fazer o processamento

83

dos pedidos, principalmente o consumo adquirido pelo processo de compra. 2 –

84

Apreciação das atas: 6ª, 7ª e 8ª atas de 2016: submetidas à votação a 6ª ata de 2016:

85

13 votos favoráveis e 3 abstenção; 7ª ata de 2016: 12 favoráveis e 4 abstenções; 8ª ata

86

de 2016: 11 favoráveis: e 5 abstenções; 5ª ata de 2017: 14 votos favoráveis e 2

87

abstenções. Todas as atas foram aprovadas. 3 – Ordem do dia: O Presidente solicitou a

88

inclusão de um item de pauta: disponibilização da vaga de estagiário para o CBEA 3.1 –

89

Solicitação de afastamento do país do Prof. José Mineo para participação em

90

evento científico internacional. O Presidente disse que esse assunto veio para
3
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91

apreciação do conselho para aprovação do ad referendum, e justificou que a solicitação

92

não poderia esperar a reunião ordinária, pois requer prazo de um mês de antecedência

93

pela PROPP para confecção e publicação da portaria de liberação. O Presidente

94

informou que o evento no exterior será o “The 14th toxoplasma gondii research

95

community biennial meeting 2017 (Toxo-14)” e a programação do afastamento é do dia

96

30/05/17 até o dia 04/06/17. Submetido em votação o “ad referendum” foi aprovado por

97

unanimidade. 3.2 – Apreciação de parecer de progressão docente. Passou-se a

98

apreciação dos pedidos de progressão docente e o Presidente passou a palavra para a

99

conselheira Prof. Bellisa de Freitas Barbosa que fez a leitura dos pareceres referentes

100

aos processos dos docentes. Prof.ª Drª. Tatiana Carla Tomiosso – Progressão

101

funcional na carreira docente de Professor Adjunto IV(classe C) para Professor

102

Associado I (Classe D)– período de 17/04/2015 a 17/04/2017 – total de pontos: 1.810,5

103

pontos; Prof.ª Drª. Elisângela Rosa Cordeiro, Progressão funcional na carreira

104

docente de Professor Adjunto III (classe C) para Professor Adjunto IV (Classe C) –

105

período de 10/11/2012 a 10/11/2014 – total de pontos: 921 pontos. Submetidos em

106

votação os pareceres foram aprovados por unanimidade. 3.3 – Apreciação da

107

solicitação da FOUFU para que o Prof. Robinson Sabino da Silva possa compor o

108

quadro de docentes do curso de Doutorado da UNICEUMA em associação com a

109

FOUFU; O Presidente disse que o assunto foi discutido na reunião passada e foi

110

decidido solicitar à área que manifestasse sobre tal . O assunto foi debatido no Setor de

111

Fisiologia que propõe condicionar que seja sem prejuízo das demais atividades

112

acadêmicas do referido docente no ICBIM. A solicitação da Odontologia faz parte de

113

um projeto que tem já manifestação da PROPP em documento encaminhando para a

114

Capes informando que a UFU concorda com a cessão dos docentes do Programa de

115

Odontologia citando o nome do referido professor. O Presidente informou aos

116

conselheiros a importância da associação da UFU com outras instituições, inclusive

117

privadas, principalmente quando recomendada pela Capes e submeteu o assunto à

118

votação para liberação da participação do Prof. Robinson Sabino da Silva nesta

119

atividade, sem prejuízo das atividades acadêmicas do referido docente e que ainda será

120

referendada com resolução própria do CONPEP. A solicitação em questão foi aprovada
4
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por unanimidade. 3.4 –Aprovação de nomes para elaboração do edital para

122

concurso público objetivando preenchimento da vaga de Prof. Titular Livre- Nível

123

único, no âmbito do ICBIM.

124

comissão que trabalhou neste assunto, dado que o Prof. Luiz Borges Bispo da Silva e o

125

Prof. Alberto da Silva Moraes não desejam participar dessa nova etapa do processo. 3.5

126

– Posicionamento do CONICBIM quando a solicitação PROPP de disponibilidade

127

de espaço físico para trocar ou ceder objetivando instalação de equipamento

128

multiusuário. O Presidente informou que recebeu documentação do Prof. Alberto da

129

Silva Moraes sobre a necessidade do mesmo ser orientado para se discutir os

130

encaminhamentos junto à PROPP. O assunto foi discutido e aprovado com as seguintes

131

orientações: 1- que o ICBIM não dispõe de espaço físico no andar térreo do bloco 2B,

132

ou mesmo disponibilidade em outro local sob o seu domínio, para instalação de um

133

equipamento de interesse e uso “multiusuário”. Vale ressaltar que o local anteriormente

134

pensado para instalação do equipamento (2º andar 2B), mas não aprovado pelo setor de

135

engenharia PREFE, já é utilizado como um centro de microscopia no Instituto; 2- que o

136

ICBIM aceita participar, com a parte que lhe couber na definição em alocar o referido

137

equipamento no bloco 6Z que está em fase de conclusão da obra, uma vez que há

138

previsão de recebermos uma área de laboratório naquele prédio. Outras unidades que

139

participam com o equipamento multiusuário também receberão espaço físico no bloco

140

6Z; 3- que o ICBIM tem o entendimento de que se for o caso da necessidade de uma de

141

adequação do seu referido e provável espaço no bloco 6Z e sendo um prédio novo

142

exclusivo para laboratório de pesquisa, todos os gastos com adequações e montagem

143

dos laboratórios naquele prédio deveriam ser de responsabilidade da administração

144

superior da UFU; 4- que o ICBIM sugere uma vistoria para verificar se de fato todos os

145

espaços do bloco 6T (CTInfra), construído como infraestrutura

146

pesquisa, estão sendo utilizados para tanto. Sendo detectado espaço ocioso ou com uso

147

não justificável e que suporte a instalação do referido equipamento, também seria uma

148

boa solução para todos; 5- que apenas definir o local para instalação do referido

149

equipamento por si só não resolve a questão no seu todo. Assim ICBIM concorda em

150

compartilhar um técnico de laboratório (TSN) do seu atual quadro de técnicos, tão

Foi decido uma consulta aos outros membros da

de laboratório de
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151

necessário e imprescindível para viabilizar o funcionamento do laboratório com o

152

referido equipamento multiusuário, talvez pudesse ser esta a cota de colaboração do

153

ICBIM nessa discussão; 6-o ICBIM se manifesta da necessidade de se definir a locação

154

do referido equipamento multiusuário para se definir o custeio de sua manutenção 3.6

155

Solicitação de redistribuição da Prof. Drª. Lucélia Goncalves Vieira para UFG com

156

contrapartida de docente para UFU/ ICBIM/ Anatomia. O Presidente disse que o

157

assunto foi discutido no Setor de Anatomia Humana em reunião realizada dia

158

02/05/2017 sob a coordenação da Profª Renata Gracielle Zanon. Passou-se a palavra à

159

Profª. Renata que apresentou informações adicionais ao assunto e disse que o setor de

160

Anatomia Humana se posiciona favorável a ida da Profª Lucélia e vinda da docente

161

Profª Paulinne Junqueira Silva Andresen Strini da UFG. Submetida em votação, a

162

redistribuição das docentes foi aprovada. 3.7 Disponibilização de vaga de estagiário

163

para o CBEA /ICBIM. O Presidente disse aos conselheiros que o solicitado ao ICBIM

164

pelo coordenador do CBEA é pela manutenção do estagiário naquela unidade, pois o

165

mesmo é importante para o auxílio no bom andamento dos projetos de pesquisa que os

166

pesquisadores do ICBIM lá desenvolvem. Um novo edital para seleção de estagiário

167

será providenciado com destinação da vaga ao CBEA por mais um ano. Submetido em

168

votação foi aprovado por todos. Nada mais a tratar, as dezesseis e trinta minutos, foram

169

encerrados os trabalhos da sexta reunião ordinária do CONICBIM de 2017 e para

170

constar lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Vívian Fidelis

171

Vitório na qualidade de Secretária, pelo Sr. Presidente, pelos Conselheiros e

172

participantes.

173

Uberlândia, 09 de maio de 2017.

174

José Antônio Galo ______________________________________________

175

Belissa de Freitas Barbosa ________________________________________

176

Ana Paula Coelho Balbi __________________________________________

177

Benvinda Rosalina dos Santos _____________________________________

178

Elisângela Cordeiro _____________________________________________

179

Filipe César Alves ______________________________________________

180

Geraldo Batista de Melo _________________________________________
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181

Jair Pereira Cunha Jr. ____________________________________________

182

Juliana Gonzaga de Oliveira ______________________________________

183

Lizandra Ferreira de Almeida Borges _______________________________

184

Lorena Tannús Menezes dos Reis _________________________________

185

Luíz Borges Bispo da Silva ______________________________________

186

Michelle Aparecida Ribeiro de Freitas______________________________

187

Renata Graciele Zanon__________________________________________

188

Tiago Wilson Patriarca Mineo ____________________________________

189

Ac. Giulia Magalhães Ferreira ____________________________________

190

Ac. Murilo Vieira da Silva _______________________________________
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