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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017, DO CONSELHO DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

Aos quatorze dias do mês de novembro 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 segunda reunião, em caráter ordinário, do
Conselho do Instituto de Ciências Biomédicas (CONICBIM), do ano em curso,
sob a presidência do Prof. Dr. José Antônio Galo (Diretor), estando presentes os
Conselheiros e participantes citados no final desta ata, justificadas as
ausências dos(as) conselheiros(as): Renata Graciele Zanon, Coordenadora do
DEPAH, Tatiana Carla Tomiosso, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Biologia Celular Estrutural Aplicada e Luiz Borges Bispo da Silva,
Coordenador do DEFAR. O Senhor Presidente agradeceu a presença dos
conselheiros (as). 1. Informes. 1.1 Apresentação dos membros do
CONICBIM. O Presidente iniciou apresentando aos conselheiros os novos
membros eleitos pelo processo eleitoral. Foram apresentados os conselheiros:
Filipe César Alves e Juliana Silva Miranda como representantes dos técnicos-
administrativos, destacou a continuidade da técnica Lorena Tannús Menezes
Reis também como representantes dos técnicos administrativos desde
14/02/2017, para um mandato de 2 (dois) anos . Foram apresentadas as
discentes Victória Riquena Groshe e Karolline Monteiro Vieira da Silva,
representantes dos discentes de graduação. O Presidente confirmou a
continuidade da discente Giulia Magalhães Ferreira reconduzida como
representante dos discentes da Graduação em Biomedicina, como representante
dos discentes desde 14/06/2016, para um mandato de um ano, sendo permitida
uma recondução. O Presidente apresentou ao conselho o Prof. Marcos Luiz
Ferreira Neto, eleito no processo eleitoral como Coordenador de Extensão,
sendo que tal função no regimento vigente tem assento no CONICBIM. Foi
comunicado sobre a composição do colegiado de Extensão, agora constituído
pelos seguintes docentes: Profª Celene Maria de Oliveira Simões Alves; Profª
Fernanda de Assis Araújo; Profª Tatiana Carla Tomiosso e Profª. Valeska
Barcelos Guzman e a Técnica Administrativa Daniele Reis Napolitano e o
discente Willer Bruno da Silva, do curso de graduação em Biomedicina, todos
eleitos em processo eleitoral. Com a coordenação e o colegiado de extensão
constituídos, os membros nomeados, o Presidente solicitou ao coordenador de
extensão, Prof. Marcos Luíz Ferreira Neto que fizesse a convocação da primeira
reunião para discussão dos assuntos referentes às atividades de extensão. O
Coordenador será o canal entre o Colegiado de Extensão e o CONICBIM. 1.2 -
Solicitações e homologações das marcações das férias: O Presidente
informou aos conselheiros que as homologações de férias para 2018 encontram-
se quase concluídas, alguns servidores, tanto docentes quanto técnico-
administrativos ainda não fizeram suas solicitações no sistema para esta
marcação mas que todos já foram comunicados para fazê-lo. O Presidente disse
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que a marcação de férias para o mês de janeiro deverá ser realizada até 05 de
dezembro de 2017, portanto se não for realizada até esse prazo, haverá
dificuldades para marcação de férias para este período. A marcação é sempre
até o quinto dia do mês anterior ao mês em que serão gozadas as férias. O
Presidente disse que será possível um rodízio entre os secretários
administrativos e técnicos de laboratórios durante o mês de janeiro, no sentido
de não deixar os departamentos e as secretarias descobertas. 1.3 -
Revezamento das atividades administrativas no período natalino e no ano
novo. O Presidente informou que houve uma reunião do Conselho Diretor e foi
aprovada uma resolução definindo o recesso entre o natal e ano novo de 4 dias
(26, 27, 28 e 29) de dezembro e 4 dias (2, 3, 4, 5) de janeiro. Haverá rodízio
neste período com cadastro prévio na PROGEP e alternância nos setores com
encaminhamento das escalas à PROGEP. Quanto aos docentes, estes estarão
em semana de entrega de notas, pois o semestre finalizará dia 22/12/2017. 1.4
- Vaga para docente Titular Livre. O Presidente disse que foi constituída no
âmbito do ICBIM uma comissão que ficou responsável pela elaboração da
minuta do edital para o concurso para docente Titular Livre. A comissão teve os
trabalhos concluídos e enviados para PROGEP, mas que consultada a
Procuradoria Geral, esta recomendou algumas alterações e a devida aprovação
no CONDIR. Assim, foi aprovada uma Resolução específica para tratar do
concurso para docente titular livre na UFU. Brevemente será publicado o edital
definitivo para o certame. 1.5 - Concurso para docente de Análises Clínicas: O
Presidente disse que foi publicado o edital para o concurso de Análises Clínicas,
Edital SEI nº. 43/2017 e que o trabalho para construção do Edital contou com a
participação da Profª. Benvinda Rosalina dos Santos e a Profª Ana Paula Coelho
Balbi. 2.0 - Apreciação da ata da 11ª Reunião Ordinária do CONICBIM:
submetida, foi APROVADA com 14 votos favoráveis e 2 abstenções. 3. Ordem
do dia: O Presidente solicitou, a pedido, a inversão de pauta. O primeiro item a
ser apreciado será o item 3.4 e posteriormente os demais itens de pauta virão
na sequência. APROVADA a inversão de pauta. 3. 4 - Apreciação do Regimento
Interno dos departamentos de Anatomia, Histologia e Imunologia. (obs: a
deliberação será precedida da apresentação das propostas pelos
coordenadores/representantes dos departamentos proponentes). A Profª.
Daniela Cristina de Oliveira Silva, representando a Profª Renata Graciele Zanon,
Coordenadora do Departamento de Anatomia Humana - DEPAH procedeu a
leitura da proposta do regimento interno aprovada no departamento e que
consta no processo SEI Processo nº 23117.017334/2017- 67. Apreciado o
regimento do DEPAH, o mesmo foi colocado em votação: APROVADO por
unanimidade. Passou-se então a palavra à Profª Bellisa de Freitas Barbosa,
Coordenadora do Departamento de Histologia (DBHEM), para a leitura e
apreciação da proposta de regimento interno aprovada no âmbito do DBHEM.
Após a apresentação e discussão, foi decidido que a proposta o regimento
interno do DBHEM em análise deverá retornar ao departamento para adequações
e retornará ao conselho para nova apreciação. Passou-se a palavra ao Prof.
Marcelo José Barbosa Silva, Coordenador do Departamento de IMUNO para a
leitura da proposta do regimento interno aprovada no âmbito daquele
departamento. Quanto a apreciação do regimento interno do IMUNO, foram
propostas as seguintes alterações: no artigo 5º do Regimento interno foram
retirados os incisos: 1º, 3º e 4º da proposta. Ainda, que em relação em seu
artigo 13, onde se lê: “Cabe ao funcionário técnico-administrativo responsável
pela secretaria do Departamento”, leia-se: “Cabe ao funcionário técnico
administrativo responsável pelas atividades de secretariado”. Submetido à
aprovação com as sugestões de alteração, foi APROVADO por unanimidade. 3.1.
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– Apreciação do “ad referendum” sobre o despacho Decisório
nº3/2017/DIRICBIM/ICBIM” para transferência da data das eleições no
ICBIM. O Presidente disse que houve duas prorrogações das datas para eleição,
em função das inscrições, e quando da segunda prorrogação, a Comissão
nomeada para conduzir o processo eleitoral detectou que a eleição seria
realizada numa quinta-feira e neste dia seria realizado o evento “vem pra UFU”,
não havendo aula. Foi sugerido que as eleições fossem transferidas para a
semana seguinte, o que foi acatado. Já com a presença dos novos
representantes no Conselho, todos definidos de acordo com o regimento interno
do Instituto, e pede a aprovação do ad referendum. Submetido à votação foi
APROVADO por unanimidade. 3.2 - Apreciação do relatório de Progressão
docente do Prof. Frederico Balbino Lizardo que solicita progressão na
carreira docente de professor adjunto II, classe C, para professor Adjunto
III, classe C.; Passou-se a palavra para a Profª. Michelle Aparecida Ribeiro de
Freitas, Coordenadora do DEPAR; membro da Comissão Permanente de
Avaliação, Desempenho e Progressão Funcional e relatora dos pareceres de
progressão junto ao Conselho, que apresentou aos conselheiros o parecer de
progressão do docente avaliado, Prof. Frederico Balbino Lizardo, requer
progressão docente de Professor Adjunto II classe C para Professor Adjunto III,
classe C, no período de 02/01/2016 à 02/01/2018. Pontuação totalizando
1.343,80 pontos. Parecer “tendo em vista que as atividades desenvolvidas pelo
Prof. Dr. Frederico Balbino Lizardo são relevantes e compatíveis com o cargo de
Professor Adjunto III (classe C) tendo atendido ao ensino, pesquisa extensão e
gestão, de acordo com a Resolução Nº 03/2017 do CONDIR, também, em
cumprimento ao art.5º conforme Portaria/MEC Nº554, de 20 de junho de 2013,
considerando a assiduidade, responsabilidade e qualidade do trabalho docente
realizado e considerando ainda a avaliação docente pelos discentes,
entendemos como condizentes as atribuições docentes e satisfatórias para tal
avaliação, de modo que esta comissão é favorável, salvo melhor juízo desse
conselho, à progressão de Docente Adjunto II (classe C) para Adjunto III
(classe C) ”. APROVADO por unanimidade.  3.3 - Aprovação dos nomes para
membros da Comissão Examinadora do Concurso público para a disciplina
de Análises Clínicas (Edital SEI nº43/2017). O Presidente informou que o
edital foi finalizado e publicado pela DIRPS com previsão de abertura de
inscrições no período de 21 a 05 de dezembro. Diante de tal situação, é
necessária a definição dos possíveis membros da banca para posteriormente a
averiguação sobre a possibilidade de existência de conflito de interesse entre
candidatos e membros da Comissão Examinadora. Foram apresentados os
nomes dos seguintes docentes: Profª Dra. Benvinda Rosalina dos Santos (UFU);
Profª. Drª. Ana Campa (USP); Prof. Dr. Henrique Pimenta Barros Magalhães
(UFMG); Prof. Dr. Luiz Carlos Santana Silva (UFPA); Prof. Dr. Mário Paulo Amante
Penatti (UFU); Prof. Dr. Renato Minozzo (Universidade Feevale) cujos currículos
encontram-se no SEI/CONICBIM Processo nº 23117.017334/2017-67, sendo
ainda que as professoras Benvinda Rosalina dos Santos e Ana Paula Balbi serão
as responsáveis imediatas para demais informações e acompanhamento do
concurso. Submetido à votação foi “APROVADO” pela maioria dos conselheiros.
3.5 – Perspectivas de infraestrutura laboratorial para atividades práticas da
disciplina de análises clínicas no âmbito do ICBIM. Com relação a este item, a
Profª. Benvinda disse que em relação aos materiais permanentes e de consumo,
o levantamento já vem sendo feito desde 2016. A lista de material permanente
já está quase pronta e apenas dois equipamentos não puderam ser orçados.
Quanto à parte de vidraria o orçamento esta sendo finalizado e até sexta feira
(17/11) devemos concluí-lo. Em relação à infraestrutura de localização do

Ata de Reunião CONICBIM 0208373         SEI 23117.024042/2017-81 / pg. 3



laboratório o assunto já foi discutido, com decisão deste Conselho que consta
registro em ata. Esclareceu que na época destas definições o Prof. Tiago era
presidente da “comissão de espaço físico” cujo relatório final da comissão fez
um trabalho e elaborou um relatório com toda a discussão de que para este
laboratório já há espaço definido, já há uma documentação sobre o assunto.
Ficou o entendimento de que o assunto já foi deliberado em outra ocasião.
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 de forma
eletrônica no SEI/CONICBIM, Processo nº 23117.017334/2017-67 por mim,
Vívian Fidelis Vitório na qualidade de Secretária, pelo Senhor Presidente e pelos
Conselheiros e participantes. Uberlândia, 14 de novembro de 2017.

Uberlândia, 14 de novembro 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, Juliana Silva Miranda, Lizandra Ferreira de
Almeida Borges, Lorena Tannús Menezes dos Reis, Marcelo José Barbosa Silva,
Marcos Luíz Ferreira Neto, Michelle Aparecida Ribeiro de Freitas, Tiago Wilson
Patriarca Mineo, Giulia Magalhães Ferreira, Karolline Monteiro Vieira da silva,
Victória Riquena Groshe

 

 

   Ata aprovada na 13ª Reunião Ordinária do ICBIM em 12/12/2017

 

Documento assinado eletronicamente por Michelle Aparecida Ribeiro de
Freitas, Conselheiro(a), em 15/12/2017, às 11:09, 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 13:00, 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 José Antonio Galo, Presidente,
em 26/12/2017, às 08:50, 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 Lizandra Ferreira de Almeida e
Borges, Conselheiro(a), em 15/02/2018, às 10:52, 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 21/02/2018, às 14:12, 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 Tiago Wilson Patriarca Mineo,
Conselheiro(a), em 21/02/2018, às 14:14, 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 Marcelo José Barbosa Silva,
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Conselheiro(a), em 21/02/2018, às 14:53, 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 Benvinda Rosalina dos Santos,
Conselheiro(a), em 21/02/2018, às 16:35, 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 Elisangela Rosa Cordeiro,
Conselheiro(a), em 22/02/2018, às 09:39, 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 22/02/2018, às 21:05, 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 Geraldo Batista de Melo,
Conselheiro(a), em 26/02/2018, às 08:47, 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 0208373 e o código CRC FEC4B079.

Referência: Processo nº 23117.024042/2017-81 SEI nº 0208373
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