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ATA DA 4a REUNIÃO/2016 DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 2 

UBERLÂNDIA 3 

Aos  dez    dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis  terça-feira, às 4 

quatorze horas e trinta minutos, na Sala Reuniões, localizada no Bloco 2A, 5 

Campus Umuarama, do Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM), nesta 6 

cidade, teve início a quarta  reunião, em caráter ordinário, do Conselho do 7 

Instituto de Ciências Biomédicas (CONICBIM), do ano em curso, sob a 8 

presidência do Diretor, Prof. Dr. Roberto Bernardino Júnior, estando 9 

presentes os Conselheiros e participantes citados no final desta Ata. 10 

Justificadas as ausências dos Conselheiros: Marina Abadia Ramos 11 

Coordenadora da Área de Ciências Fisiológicas; Renata Graciele Zanon, 12 

Representante da Disciplina de Anatomia Humana, Jorge Andrade 13 

Rodrigues, Representante dos Técnicos Administrativos. O Senhor 14 

Presidente, Prof. Dr. Roberto Bernardino Júnior, iniciou a reunião 15 

agradecendo a presença dos conselheiros. A sessão transcorreu com os 16 

seguintes itens de pauta: 1-Informes:Espaço Físico. O presidente disse que 17 

a uns dez anos estávamos tentando fazer a resolução de espaços do Bloco 18 

2E e Bloco 2A. Semana passada fechamos a troca, já repassamos as chaves 19 

para o INGEB e assumimos o espaço daqui. Já não temos espaço no Bloco 20 
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2E que se encontra desocupado para começar os trabalhos de reforma.  2-21 

Recursos Orçamentários. Com relação aos recursos o Presidente disse 22 

que recebemos 60% dos recursos para material permanente e também para 23 

consumo. A expectativa era de que os 40% viessem durante o ano, mas esta 24 

expectativa tem-se diluído. Não temos mais expectativas em relação a isto. 25 

O Prof. Tiago questionou sobre como que ficaria a situação em relação aos 26 

gases. O Presidente disse que tem duas matrizes que o preocupam,  a matriz 27 

de gases é uma delas. Sempre que se percebe que o valor está chegando 28 

próximo à um limite muito arriscado, enviamos um e-mail para a 29 

PROPLAD pedindo aporte e quando não vem o aporte, pedimos orientação 30 

para transferências. Às vezes tem algumas unidades na UFU em que ocorre 31 

a sobra de recursos para  gases e faz-se a troca. Hoje ainda temos um 32 

recurso em gases que se fossemos calcular com base em anos anteriores 33 

daria até o mês de agosto/2016. Pedimos mais aporte e aguardamos a 34 

resposta. A situação financeira não é promissora.   3-  Comissão de espaço 35 

Físico: O Prof. Tiago, que faz parte da Comissão de Espaço Físico 36 

informou que a comissão está na fase de compilação dos dados e solicitou 37 

informações sobre a demanda da área de Fisiologia.3 PID: O Presidente 38 

disse que o PID da UFU ainda não está pronto e que há duas propostas do 39 
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ICBIM que foram reprovadas: uma delas é a criação de cursos de pós-40 

graduação. Foi alegado que para criação de cursos de pós-graduação é 41 

necessário a identificar o perfil do curso, o tipo, linha de vinculação e não 42 

dispomos de tais informações. Outra proposta recusada foi de ampliação de 43 

espaço físico que consideram ser um trabalho específico da PROPLAD.4- 44 

Colação de Grau da UFU. O Presidente informou que foi aprovada a 45 

resolução 05/2016 que proíbe a participação de servidores como 46 

representantes da UFU em colação de grau simbólica. Será feito uma 47 

colação de grau oficial isoladamente ou em conjunto com outros cursos e 48 

uma mesa curta. E isto já está valendo para 2016/1. Os cursos com 49 

comissões de formatura deverão se enquadrar. A Prof.ª. Benvinda prestou 50 

alguns esclarecimentos sobre a resolução 05/2016 aos conselheiros 51 

presentes e o presidente disse a resolução citada será encaminhada aos 52 

conselheiros. 2. Apreciação da atas: 3ª ata de 2016: Foi solicitado um 53 

acréscimo de informações na ata e passou-se a votação sendo computados 54 

11 votos à favor e 4 abstenções. 3.Ordem do dia: Foi solicitada a inclusão 55 

de um item de pauta: adesão da UFU   100% ao SISU como forma única de 56 

ingresso à discentes 3.1 Apreciação de pareceres de Progressão Docente: 57 

Não houveram pareceres de progressão docente. Item retirado de pauta. 3.2 58 
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Deliberação dos percentuais para distribuição dos recursos 59 

permanente e de consumo no âmbito do ICBIM, de acordo com a 60 

planilha já aprovada no CONICBIM.  O Presidente disse que formato 61 

foi que o que o conselho deliberou nas últimas reuniões e o presidente 62 

repassou os valores de 2016. Ficou da seguinte forma: total de recursos 63 

Permanente R$ 112.000,00 e consumo: R$ 68.720,00. Percentuais: 64 

Anatomia:12,58%; Biofísica: 9,91%; Farmacologia: 10,23%; 65 

Histologia:14,97%; Imunologia:15,14%; Microbiologia:12,64%; 66 

Parasitologia: 12,09% Fisiologia:12,89% total: 100,44%. Valor em 67 

consumo: Anatomia: R$ 8.644,00; Biofísica R$ 6.810,00; Farmacologia: 68 

R$7.030,00; Fisiologia:R$8.858,00; Histologia:R$10.287,00; 69 

Imunologia:R$10.404,00; Microbiologia:R$8.686,00; Parasitologia 70 

R$8.308,00. Permanente em valores: Diretoria R$7.840,00; Anatomia: 71 

R$13.103,00; Biofísica: R$10.322,00; Farmacologia: R$10.650,00; 72 

Parasitologia: R$12.592,00; Fisiologia: R$13.426,00; Histologia: 73 

R$15.592,00 Imunologia: R$15.769,00 Microbiologia: R$13.165,00. O 74 

Presidente informou que este ano liberaram os recursos que foram 75 

executados no ano passado. Passou-se a votação: favoráveis à distribuição 76 

dos recursos manifestados por unanimidade.   3.3 Apreciação da proposta 77 
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de que as compras do ICBIM sejam encerradas vinte dias antes do 78 

prazo delimitado pela PROPLAD para que os recursos não utilizados 79 

pelos setores possam ser redistribuídos. O Presidente disse que temos um 80 

prazo de compras determinado pela UFU mas que ainda não foi definido. 81 

Antes era até 20 de agosto e em alguns anos prorrogavam para 20 de 82 

setembro. Segundo o Presidente não há garantias de que este ano o prazo 83 

será estendido devido ao encerramento da gestão. Estamos pensando que o 84 

nosso prazo de compras seja vinte dias antes, porque vinte dias antes da 85 

compra se o dinheiro foi liberado e não foi gasto, podemos pegar os 86 

recursos não gastos e aplicar os percentuais dividindo pelos setores 87 

novamente para não corrermos o risco de não executar. Após debates entre 88 

os conselheiro sobre este item o Prof. Tiago sugeriu que esta situação 89 

ficasse com um teste, sendo a sugestão aceita pelo conselho por 90 

unanimidade e que este ano ficaria como um teste e caso a PROPLAD 91 

sinalizar que vai prorrogar o prazo, não faremos tal aplicação, 92 

comunicaremos ao conselho a prorrogação do prazo e voltaremos a 93 

conversar. 3.4 Apreciação da proposta de se utilizar o percentual 94 

calculado para distribuição de recursos no âmbito do ICBIM por 3 95 

anos.  O Presidente disse que a ideia é utilizar os percentuais por 3 anos. 96 
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Segundo ele a variação no percentual foi pequena, especificamente como 97 

ocorreu esse ano, para calcularmos o percentual que variou pouco, gastou-98 

se mais de um mês. Se usássemos o percentual por 3 anos e revíssemos no 99 

quarto ano, ganharíamos um tempo. Após debates entre os conselheiros 100 

sobre o item, foi definido que será elaborada uma nova portaria com nova 101 

comissão com o objetivo de produção e uma planilha única do ICBIM a ser 102 

apresentada ao conselho e disponibilizada posteriormente aos docentes. 3.5. 103 

Indicação de nomes para representantes do ICIBM na Comissão 104 

Institucional de Bolsas de iniciação. Foram indicados os nomes das 105 

docentes: Profª. Drª Fernanda Maria Santiago; Profª. Drª Tatiana Carla 106 

Tomiosso; Profª. Drª. Juliana Gonzaga de Oliveira 3.6 Apreciação da 107 

proposta de unificação das datas de posse dos coordenadores de 108 

graduação, extensão e programa de pós-graduação do ICBIM: após 109 

discussões optaram pela manutenção das datas de posse e unificação das  110 

datas de eleições a serem realizadas sempre em novembro a cada dois 111 

anos.3.7 Adesão da Universidade Federal de Uberlândia à forma de 112 

ingresso discente 100% SISU. O Presidente disse que na sua concepção o 113 

ENEM e o SISU são métodos que realmente promoveram a inclusão e 114 

democratização do ensino superior, mas trouxeram fragilidades aos cursos. 115 
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Segundo dados da DIRPES, dos alunos que entram na 2ª opção do ENEM 116 

80% abandonam o curso no primeiro ano, sendo necessário o 117 

preenchimento das vagas ociosas. O aluno que faz o ENEM tem o resultado 118 

e com a pontuação, muitos não conseguem ingressar no curso desejado 119 

migrando para outros cursos. Quando abre o SISU o curso escolhido como 120 

primeira opção, já é a segunda ou terceira opção e o aluno ingressa num 121 

curso que tem baixa relação candidato/ vaga. Não há curso onde o aluno se 122 

forme sem estudar, em algum momento ele encontrará entraves fazendo um 123 

curso que não deseja e disciplinas difíceis. O Presidente lembrou que caso a 124 

Universidade opte por aderir ao SISU integralmente o aporte financeiro é 125 

maior e caso opte por não aderir não receberá algum recurso. Após 126 

conversas entre os conselheiros ficou definido que será dado mais um 127 

tempo para reflexão e encaminhamento de uma resposta à Professora 128 

Benvinda que é a   representante do ICBIM no CONGRAD. Nada mais a 129 

tratar, às dezessete horas e trinta minutos, foi encerrada a sessão e para 130 

constar lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Vivian 131 

Fidelis Vitório na qualidade de Secretária, pelo Sr. Presidente e pelos 132 

Conselheiros e participantes. Uberlândia, 10 de maio de 2016. 133 

Roberto Bernardino Junior_______________________________________ 134 
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Ana Paula Coelho Balbi_________________________________________ 135 

Benvinda Rosalina dos Santos ___________________________________ 136 

Daniela Cristina de Oliveira Silva_______________________________ 137 

Denise Von Dolinger de Brito Roder______________________________ 138 

Filipe César Alves_____________________________________________ 139 

Geraldo Batista de Melo_________________________________________ 140 

José Roberto Mineo____________________________________________ 141 

Juliana Gonzaga de Oliveira_____________________________________ 142 

Júlio Mendes________________________________________________ 143 

Luiz Borges Bispo da Silva_____________________________________ 144 

Tatiana Carla Tomiosso________________________________________ 145 

TiagoWilson Patriarca Mineo___________________________________ 146 

Leevan José Sousa Leite________________________________________ 147 

Murilo Vieira da Silva__________________________________________ 148 

Vívian Fidelis Vitório___________________________________________ 149 
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