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1

ATA DA 6a REUNIÃO/2011 DO CONSELHO DO INSTITUTO DE

2

CIÊNCIAS

3

UBERLÂNDIA

4

Aos vinte dias do mês de setembro do ano dois mil e onze, terça-feira, às

5

dezessete horas e quinze 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 sexta 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: Márcia Cristina Cury, representante da Disciplina de

13

Parasitologia (ARIMP) e Tiago Wilson Patriarca Mineo – representado pelo

14

Prof. Dr. Marcelo José Barbosa Silva, da Disciplina de Imunologia/ARIMP.

15

Com a aquiescência do Conselho, participaram também desta reunião o Prof.

16

Dr. José Wilson Santos, representante legal do Diretor do ICBIM, Prof. Dr.

17

Marcelo Emílio Beletti, do Setor de Histologia (ARMOR) e o Prof. Dr. José

18

Antônio Galo, da Área de Ciências Fisiológicas (ARFIS). A sessão

19

transcorreu com o seguinte item de pauta: Discussão da Estrutura

20

Organizacional do ICBIM, referente ao Regimento Interno da Unidade

21

Acadêmica – Relator: Prof. Dr. Paulo Rogério de Faria – O Sr. Presidente

22

iniciou dizendo que, devido à especificidade do assunto, envolvendo a

23

Comissão que realizou o trabalho presidido pelo Relator, Conselheiro Paulo

24

Rogério de Faria, solicitou que o Prof. Dr. José Antônio Galo, da Disciplina

25

de Fisiologia (ARFIS) e o Prof. Dr. Marcelo Emílio Beletti, da Disciplina de

26

Histologia (ARMOR), estivessem presentes à esta reunião, com a finalidade
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27

de acompanhar a discussão e colaborar com esclarecimentos. O Sr.

28

Presidente informou aos membros que a Comissão foi instituída através da

29

Portaria ICBIM No 02/11, de 25/03/2011, tendo como Presidente, o Prof. Dr.

30

Marcelo Emílio Beletti, objetivando a revisão e a reformulação do Regimento

31

Interno do ICBIM. A conclusão dos trabalhos foi apresentada na 4 a reunião

32

deste Conselho, realizada em 21/06/2011. A proposta da comissão é

33

transformar as áreas do ICBIM em departamentos e este processo ficou ainda

34

em discussão, havendo possibilidade de alteração. Foi dito que também

35

houve uma dificuldade em função do Ofício Circular no: 278/2011, de

36

01/06/2011, encaminhado pelo Prof. Dr. Alfredo Júlio Fernandes Neto,

37

Reitor da UFU, em que solicitou ao ICBIM a Estrutura Organizacional da

38

Unidade, atualizada, com suas respectivas estruturas organizacionais,

39

devidamente aprovadas pelo CONICBIM. Na sequência, passou a palavra ao

40

Relator, Conselheiro Paulo Rogério de Faria, que leu o seu Parecer e foi dada

41

oportunidade para esclarecimentos e discussão do assunto. A Conselheira

42

Benvinda Rosalina dos Santos, Coordenadora do Curso de Graduação em

43

Biomedicina (COBME), pediu a palavra para destacar que a comissão foi

44

nomeada para trabalhar na Estrutura Organizacional do ICBIM, em que foi

45

sugerida que a nova estrutura seja em “departamentos” e não a divisão do

46

Instituto. Deixou claro a sua dificuldade para entender esse desdobramento.

47

O Sr. Presidente comentou que foi solicitado, através de e-mail, que as áreas

48

enviassem sugestões para a alteração do Regimento Interno do ICBIM, mas o

49

Parecer foi relatado sob outro aspecto. Externou a sua preocupação de que o

50

Instituto não recebeu nenhum documento oficial desse nível de discussão,

51

reafirmando que esta reunião seria para analisar a Estrutura Organizacional

52

do ICBIM, em departamentos. O Conselheiro José Roberto Mineo,
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53

Coordenador do Curso de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia

54

Aplicadas (COIPA), lembrou aos membros que esta reunião não seria

55

deliberativa, embora convocada, extraordinariamente, é uma reunião para

56

análise do Parecer do Relator, sendo que todos os outros desdobramentos,

57

inclusive, a questão da Assembléia Geral, que ainda não foi mencionada, mas

58

consta do Regimento Geral do ICBIM. O Relator, Conselheiro Paulo Rogério

59

fez um amplo esclarecimento, dizendo que antes de fazer a sua análise,

60

procurou a Procuradoria Geral/UFU para informar-se melhor sobre o assunto

61

e foi atendido pelo Procurador, Dr. Belchior Godoy. O Procurador indicou-

62

lhe todo o caminho jurídico, sendo que as explicações não foram registradas

63

por escrito, mas deixou claro que é possível, juridicamente, o Relator dar

64

outro desdobramento à proposta que está sendo analisada. Neste caso, cabe

65

ao Conselho decidir se aceita ou não a proposta. Disse estar tranqüilo, porque

66

tudo que fez com relação a sua proposta, foi baseado numa consulta prévia

67

para analisar a questão regimental. Continuando, o Relator comentou que

68

ficou esclarecido que não há necessidade de abrir dois processos, sugerindo,

69

no momento, que as reuniões do Conselho pudessem ter a presença de um

70

Advogado. Foi dito que o seu Parecer destaca um outro encaminhamento, em

71

que está negando a proposta da comissão e apresentando uma outra, cabendo

72

ao Conselho decidir se é conveniente ou não. Foi explicado que procedeu

73

exatamente como foi orientado, isto é, negando a criação de departamento e

74

propondo a formação de duas novas unidades acadêmicas. Dentre os vários

75

comentários, o Sr. Presidente esclareceu que, no seu entendimento, o Relator

76

iria defender a proposta da comissão e não esperava que a situação tivesse

77

outro desdobramento, afirmando que não estava ciente dessas atitudes por

78

parte do Relator. A Conselheira Benvinda ponderou, dizendo que o Conselho
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79

não poderia desprezar o trabalho da comissão, sugerindo que o Relator

80

arquive esse processo, respeitando as discussões diárias que foram realizadas,

81

bem como a equipe que compõe a comissão. O Prof. Dr. José Antônio Galo,

82

da Disciplina de Fisiologia (ARFIS), pediu a palavra para esclarecer que a

83

comissão foi nomeada no intuito de rever o Regimento Interno do ICBIM e,

84

na oportunidade, cogitou-se a criação de departamento. A forma com que a

85

questão “departamento” foi apresentada na comissão, a equipe notou que essa

86

nova modalidade acabaria assumindo algumas funções, sugerindo, na

87

ocasião, que a coordenação do ciclo básico poderia ser extinta. Destacou que

88

não vê conflito no fato do Conselheiro Paulo Rogério de Faria ser o Relator,

89

porque se o Conselho aprovou a comissão, então todos os membros da

90

comissão são potenciais relatores. Comentou que analisando o Parecer do

91

Conselheiro Paulo Rogério, como Relator, percebeu que, como membro da

92

comissão, o referido professor não respeitou nada do trabalho da equipe.

93

Disse não surpreender com a situação, mas acredita que o Relator deve ter

94

percebido alguma situação diferente, que originou das disciplinas ou das

95

áreas do Instituto, o que motivou essa mudança radical da proposta do

96

Relator, frente ao que foi discutido na comissão. Declarou que a comissão

97

nomeada através da Portaria ICBIM No 02/11, de 25/03/2011, não discutiu a

98

criação de duas unidades acadêmicas, em momento algum. Reafirmou que a

99

comissão discutiu, amplamente, a criação de departamentos, mas se existe

100

uma manifestação de mudança do Regimento Geral, não há condições de

101

deliberar, sem passar o assunto pela Assembléia Geral do ICBIM. Propôs ao

102

Relator a retirada do assunto e arquivando-o para, futuramente, apresentar o

103

Parecer, propondo uma nova discussão no Instituto, em que o Conselho irá

104

votar. Concluindo, disse que votar o Parecer do Relator, em que defende a
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105

criação de novas unidades acadêmicas, está fora de cogitação, porque o

106

principal assunto desta reunião é mudar o Regimento Interno do ICBIM e

107

desmembrar não é mudar e sim acabar com o ICBIM. Se o Conselho votar

108

contra o Parecer do Relator, Conselheiro Paulo Rogério, o trabalho

109

apresentado pela Comissão durante a 4a reunião deste Conselho, realizada em

110

21/06/2011, teria que ser discutido cada item e artigo, detalhadamente, para

111

que em seguida, o Conselho possa proceder à votação. Ainda com a palavra,

112

disse acreditar que o Parecer do Relator não é um documento que poderia ser

113

desprezado, mas com esses desdobramentos, teria que convocar a Assembléia

114

Geral, apresentando dois assuntos: 1- mudança do Regimento Interno do

115

ICBIM; 2- extinção do ICBIM e criação de duas novas Unidades

116

Acadêmicas. Dentre as análises, explicou que a Estrutura Organizacional está

117

contida no Regimento Geral e aprovando o Regimento, consequentemente,

118

cria-se a Estrutura Organizacional. O Sr. Presidente concordou e ratificou a

119

sugestão do Prof. Dr. José Antônio Galo, de que o Relator arquive o Parecer,

120

solicitando que algum membro possa apresentar um documento oficial, no

121

intuito de pautar para a próxima reunião ordinária do Conselho, para ser

122

discutido, analisado e votado, no sentido de convocar ou não, a Assembléia

123

Geral. Informou que a referida proposta poderá ser no formato de um abaixo-

124

assinado e ser encaminhada pelo grupo que almeja a dissolução do ICBIM.

125

Continuando, foi dito que há necessidade da resposta ao Ofício do Reitor,

126

constando a Estrutura Organizacional vigente, independente da análise do

127

Regimento Interno. Ainda com a palavra, explicou que a realização da

128

Assembléia será no intuito de esclarecer a comunidade universitária sobre o

129

assunto, isto é, será uma Assembléia Consultiva e na sequência, o

130

CONICBIM reunirá para designar uma comissão para montar o processo.
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131

Esse assunto será pautado no Conselho Universitário (CONSUN/UFU) até o

132

final do mês de outubro/2011, em sua última reunião mensal. Quanto a

133

Estrutura Organizacional (atual ou por departamentos), ratificou, mais uma

134

vez, que o Ofício encaminhado pelo Reitor, solicitou que este assunto seja

135

colocado em pauta e o Conselho deve aprovar. Após análises e sugestões, o

136

Conselho decidiu, por consenso dos 17 Conselheiros presentes, que

137

encaminhará a questão da seguinte forma: 1-análise entre os membros sobre o

138

envio da proposta formal ao Sr. Presidente deste Conselho, com a finalidade

139

desse assunto ser pautado para a próxima reunião do Conselho, a ser

140

realizada em outubro/2011; 2- na sequência, o Relator encerra seu relato e, se

141

for o caso, pede o arquivamento da proposta, através de um documento

142

formal, podendo ser em forma de abaixo-assinado ou um documento com a

143

assinatura de todos os interessados, posicionando suas opiniões. Destacou

144

para o Relator, que poderá mudar o relato do Parecer, no sentido de solicitar

145

o seu arquivamento. Nada mais a tratar, às dezenove horas e trinta e cinco

146

minutos, foi encerrada a sessão e para constar lavrei esta que, após lida e

147

aprovada, será assinada por mim, Eliana Favato, na qualidade de Secretária

148

ad hoc, pelo Sr. Presidente e pelos Conselheiros e participantes. Uberlândia,

149

20 de setembro de 2011.

150

Marco Aurélio Martins Rodrigues __________________________________

151

Alberto da Silva Moraes __________________________________________

152

Benvinda Rosalina dos Santos _____________________________________

153

Daniela Cristina de Oliveira Silva __________________________________

154

Eliana Favato __________________________________________________

155

Hudson Armando Nunes Canabrava ________________________________

156

José Antônio Galo ______________________________________________

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

ICBIM

157

José Roberto Mineo _____________________________________________

158

José Wilson Santos ______________________________________________

159

Karen Renata Nakamura Hiraki ____________________________________

160

Marcelo Emílio Beletti ___________________________________________

161

Marcelo José Barbosa Silva _______________________________________

162

Mateus Silveira Freitas ___________________________________________

163

Paulo Rogério de Faria ___________________________________________

164

Patrícia Fidelis de Oliveira ________________________________________

165

Priscila Silva Franco _____________________________________________

166

Roberto Bernardino Júnior ________________________________________

167

Rosineide Marques Ribas _________________________________________

168

Taísa Carrijo de Oliveira Camargos _________________________________

169

Thelma Fátima de Mattos Silva Oliveira _____________________________

170

Valeska Barcelos Guzmán ________________________________________

