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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017, DO CONSELHO DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

Aos dez dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete, terça- feira, às
quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões, localizada no Bloco 2A,
Campus Umuarama, do Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM), nesta cidade,
teve início a décima  reunião, em caráter ordinário, do Conselho do Instituto de
Ciências Biomédicas (CONICBIM), do ano em curso, sob a presidência do
Diretor, Prof. Dr. José Antônio Galo, estando presentes os Conselheiros e
participantes citados no final desta Ata.   O Senhor Presidente agradeceu a
presença dos presentes.  1 Informes. 1.1 Sobre a execução orçamentária. O
Presidente repassou aos conselheiros os dados referentes à execução
orçamentária da unidade: custeio de material de consumo não regular, catálogo
Proplad, gastos com pessoa física, pessoa jurídica, gazes, manutenção,
passagens e diárias. 1.2- Problemas referentes à segurança: A professora
Michelle informou ao Presidente sobre problemas de segurança no departamento
de Parasitologia. O Presidente orientou que qualquer problema referente à
segurança deve-se acionar o setor de vigilância da universidade. Cabe a eles
verificar a necessidade de verificar a necessidade ou não de contactar a Polícia
Federal. A vigilância emitirá o boletim de ocorrência e com este será realizado
um trabalho junto à Prefeitura de Campus para providências cabíveis. No caso
do departamento de Parasitologia será necessário acionar a Prefeitura da
necessidade de uma porta com identificação. 2.0 Apreciação das atas:
apreciação  da 10ª Reunião Ordinária de 2017. Favoráveis: 10 votos abstenções:
5. Aprovada. 3 – Ordem do dia:  3.1. – Apreciação de pareceres de
progressão docente. Para esta reunião não houve leitura de parecer referente
a Progressão docente protocolizada no período . O Presidente informou sobre o
processo de progressão do Prof. Frederico Balbino Lizardo a ser avaliada na 12ª
Reunião Ordinária do Conicbim. O docente protocolizou o processo com noventa
dias de antecedência e o mesmo aguarda uma definição sobre a inclusão da
comissão de progressão docente no SEI. Caso tal situação não ocorra, a
avaliação da progressão do professor será apreciada como de costume 3.2 –
Apreciação de ad referendum sobre aprovação de projeto de pesquisa da
Profª Márcia Cristina Cury.   O Presidente disse que o projeto de pesquisa da
Profª. Márcia foi aprovado ad referendum e não há um formato definido para tais
projetos. O Presidente esclareceu aos conselheiros que o projeto da docente se
refere à estudos de fatores parasitológicos e epidemiológicos, imunológicos,
moleculares associados à forma clínica da tristeza parasitária bovina. O projeto
é financiado por uma empresa privada e não está previsto pagamento ou outra
forma de remuneração para servidores da instituição. A administração dos
recursos previstos será realizada por intermédio da Fundação de Apoio
Universitário (FAU), com base em instrumentos legais próprios a se firmar entre
a universidade a empresa e a referida fundação.  Passou-se a votação, 14
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favoráveis, 1 abstenção 3.3 Apreciação ad reverendum sobre a prorrogação
do período de inscrições de candidaturas ao cargo de coordenador de
extensão do ICBIM, no processo eleitoral em curso.  O Presidente informou
aos conselheiros que não houve inscritos ao cargo de coordenador de Extensão
e que havia uma margem de tempo para estender o processo de inscrição dos
candidatos e para elaboração das eleições. Aprovado por unanimidade 3.4 –
Definição da rotina para aprovação de projeto de pesquisa no âmbito do
ICBIM  Houve a definição da rotina para aprovação de projeto de  pesquisa no
âmbito do ICBIM: fica aprovado que nos projetos para a Pro- Reitoria de Pós-
Graduação estes chegaram ao conselho por intermédio das coordenações de
departamento. 14 votos favoráveis. 1 abstenção 3.5 – Eleição para a função de
coordenador do ciclo Básico. Será avaliada a possibilidade de recondução do
atual coordenador ou a eleição de um novo coordenador. Os coordenadores
de departamento poderão indicar nomes de docentes interessados em
participar como candidatos, do processo de escolha do coordenador.  Como
não houve indicação de nomes ao cargo Coordenador do Ciclo Básico. Houve a
recondução do Prof. Geraldo Batista de Melo, que manifestou interesse na
recondução ao cargo. Aprovada por unanimidade a recondução do Prof. Geraldo
Batista de Melo por mais dois anos ao cargo de Coordenador do Ciclo Básico.3.6
Aprovação dos Coordenadores escolhidos para os departamentos de
Fisiologia, Biofísica, e Imunologia.  Foram aprovados os nomes da Profª
Elisângela Rosa Cordeiro para Coordenação do departamento de Biofísica, Profª
Ana Paula Coelho Balbi, para Coordenação do Departamento de Fisiologia e
Prof. Marcelo José Barbosa Silva para Coordenação do Departamento de
Imunologia. Votos favoráveis 13; 2 abstenções, aprovado. 3.7 Análise e
discussão sobre a aprovação de normas para funcionamento dos
departamentos. Foi definido no conselho que os departamentos farão as
discussões sobre os respectivos regimentos e na próxima reunião será
apresentada pontuações a serem feitas em relação ao regimento de cada área.
3.9 Eleições do ICBIM.  Com relação ao processo eleitoral foi decidido sobre
uma nova prorrogação das inscrições para o cargo de Coordenador de Extensão.
Optou-se pela abertura de inscrições para qualquer docente se inscrever até o
dia 16/10/2017. Logo após a inscrição a comissão eleitoral fará a homologação
das inscrições para o cargo de Coordenador de Extensão e as eleições para
todos os cargos serão realizadas em 25 de outubro. Nada mais a tratar, às
dezessete horas e trinta minutos, foi encerrada a sessão e para constar lavrei
esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Vívian Fidelis Vitório na
qualidade de Secretária, pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros e
participantes.

Uberlândia, 10 de outubro de 2017.

Vívian Fidelis Vitório , José Antônio Galo,Belissa de Freitas Barbosa,,Ana Paula
Coelho Balbi,Benvinda Rosalina dos Santos,Elisângela Rosa Cordeiro, Filipe
César Alves, Geraldo Batista de Melo, Jair Pereira Cunha Jr,Lizandra Ferreira de
Almeida Borges, Lorena Tannús Menezes dos Reis, Luiz Borges Bispo da Silva,
Michelle Aparecida Ribeiro de Freitas, Renata Graciele Zanon, Tatiana Carla
Tomiosso ,Tiago Wilson Patriarca Mineo,Giulia Magalhães Ferreira, Murilo Vieira
da Silva 

 

 

                                               Ata aprovada na 12ª Reunião Ordinária do
ICBIM em 14/11/2017
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Documento assinado eletronicamente por Lizandra Ferreira de Almeida e
Borges, Conselheiro(a), em 22/11/2017, às 12:01, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Filipe Cesar Alves,
Conselheiro(a), em 24/11/2017, às 13:38, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lorena Tannus Menezes dos
Reis, Conselheiro(a), em 12/12/2017, às 10:57, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renata Graciele Zanon,
Conselheiro(a), em 21/12/2017, às 12:56, 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
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0152294 e o código CRC 2367EA97.

Referência: Processo nº 23117.017334/2017-67 SEI nº 0152294
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