
11/09/2019 SEI/UFU - 1477225 - Ata

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1676109&infra_siste… 1/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Conselho do Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402
Telefone: (34)3271-5248 - direcaoicenp@pontal.ufu.br

  

ATA

 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019 DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO
PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Em 19 de agosto de 2019, às 14:12, na Sala de Reuniões do Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do
Pontal, Bloco C, Campus Pontal, situada no(a) Rua 20, n° 1600  - Bairro Tupã, Ituiutaba/MG, teve início a
5ª reunião do Conselho do Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal do ano em curso, sob a Presidência
de Rosana Maria Nascimento de Assunção, estando presentes os Conselheiros citados no final desta Ata.  A
reunião transcorreu da seguinte forma: A diretora agradeceu a presença de todos e deu as boas vindas aos
novos conselheiros, Neusa, Elias e Thiago. 1- Informes : 1.1 Despacho da reitoria com os cortes orçamentários
- informou que os mesmos haviam sido anunciados na úl�ma reunião do CONDIR e que a reitoria já havia
sinalizado que a situação estava bastante complicada. Comentou os cortes enfa�zando que o que mais afeta o
ICENP refere-se ao transporte intercampi. Colocou que haverá uma tenta�va de conversa com a gestão para ver
possibilidades de reduzir os impactos com relação ao transporte para o bloco A2, onde as aulas experimentais
acontecem. Informou que agendou reunião com o pro-reitor de graduação para tratar desse assunto antes da
reunião com a reitoria para tratar do Future-se. Pediu auxílio para ar�cular possibilidades de negociação. Foi
ponderado pelo docente Milton, que talvez se verificasse os dias de maior demanda do intercampi
intermunicipal para haver uma redução e não a suspensão total do serviço. A presidente Rosana informou da
necessidade de estágio da unidade FACES e que será priorizada segundo informações não oficiais, mas que
todas as demandas deverão ser analisadas e se buscar soluções, estabelecendo prioridades. O professor Milton
informou que uma forma de economia seria a dispensa de motorista nas viagens a Uberlândia com condução
dos próprios servidores. 2- Comunicados : 2.1 A coordenadora do curso de ciências biológicas informou que
por mo�vos de saúde do esposo irá se afastar da coordenação, agradeceu o período de aprendizado. 3
- Apreciação e deliberação do processo 23117.072086/2019-89 Assunto: Proposta de registro de pesquisas
do ICENP. Apresentado pela direção. A presidente apresentou o ponto, jus�ficou a necessidade de  apreciação
do mesmo, que está vinculada ao plano de trabalho e a fiscalização do mesmo pelo ministério público.
Informou que nem todas as pesquisas empreendidas estão registradas na forma de projetos vinculados a
orgãos de fomento, o que dificulta a auditagem dos planos. A proposta é estabelecer um rito que permita o
registro das pesquisas financiadas ou não financiadas podendo-se auditar os planos, no que concerne a carga
horária dedicada a pesquisa. Informou que a proposta já foi colocada brevemente na assembléia e prosseguiu
apresentando a proposta de formulário e ro�na. Enfa�zou que a ideia não é fiscalização e/ou perseguição, mas
de se conhecer melhor o que é feito dentro da unidade e, a par�r desse conhecimento fomentar ações e tentar
buscar equilíbrio. Abriu para sugestões, informou que os documentos foram enviados para o e-mail dos
docentes da unidade e não foi recebido nenhuma sugestão. Foi enviado um ques�onamento se deveria ou não
se fazer o registro, já que não está havendo contrapar�da governamental para apoiar pesquisas. Foi contra
argumentado pela direção que o registro é pra jus�ficar a carga horária dedicada a pesquisa informada no
plano de trabalho. Outro ques�onamento feito foi sobre se haveria avaliação de mérito dos projetos e
relatório. Foi colocado que a proposta não contempla essa a�vidade. Foi ques�onado o que acontecerá caso o
docente não entregue o formulário com o registro da pesquisa e informe no plano carga horária de pesquisa. A
princípio a idéia é o registro e não punição, mas que o conselho pode deliberar alguma medida de orientação
aos docentes nesses casos. O conselheiro Alisson relacionou essa ação de registro á cobrança do ministério
público na auditagem e fiscalização dos planos de trabalho. O conselheiro Hugo pontuou que o registro acaba
por dar iden�dade e visibilidade aos projetos, e que considera como posi�va a proposta. A conselheira Ká�a fez
duas sugestões de indicar na ro�na o produto da pesquisa e fixar o tempo em dois anos para o fechamento da
pesquisa. As sugestões foram acatadas e incorporadas no documento. Foi ques�onado se haverá a
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possibilidade de emissão de cer�ficado para o aluno que es�ver sob orientação nos projetos registrados
somente no ICENP.  Foi colocada que a emissão do cer�ficado poderá ser requerida. Foi lembrado que haverá  a
oportunidade de apresentação dos resultados nos eventos Vem pra UFU e Encontro de iniciação cien�fica do
Pontal. Em deliberação a proposta foi aprovado por unanimidade. 4 -Apreciação e deliberação da Ata da 3ª
Reunião extraordinária do Conselho do Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal - Em deliberação a
ata foi aprovada por 4 votos favoráveis e 3 abstenções. 5- Apreciação e deliberação do
processo 23117.037440/2019-29 Assunto: Banca processo sele�vo professor visitante Edital
125/2019 Requerente: Crisi�ane Coppe de Oliveira Relator: Hugo de Souza Rodrigues A presidente
apresentou o ponto e passou a palavra ao relator, que procedeu a leitura integral do seu parecer. Em
apreciação,  o conselheiro Milton fez algumas considerações jus�ficando a contratação do professor visitante
como possibilidade de fomento e  desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e
Matemá�ca.  Em deliberação o parecer favorável a aprovação da indicação da banca foi aprovado por
unanimidade. 6- Apreciação e deliberação do processo 23117.054091/2019-18 Assunto: Afastamento integral
para cursar pós-graduação Requerente: Kamyr Gomes de Souza  Relator: Alisson Rafael Aguiar
Barbosa. A presidente apresentou o ponto e passou a palavra ao relator, que procedeu a leitura da
fundamentação e parecer, pedindo licença para não ler a composição do processo.  Foram buscados
esclarecimentos junto a PROGEP durante a reunião acerca de a requerente ter sido contemplada com
afastamento para o Mestrado, o que não foi verificado. Foi ques�onado a servidora Ana Rúbia a resposta de
um parecer, solicitado por e-mail, a mesma respondeu que o parecer foi devolvido e que o mesmo é o mesmo
evidenciado nas reuniões, que o momento de reorganização não permite afirmar se não haverá prejuízo. Foi
evidenciado pela presidente que a dinâmica nova tende a melhorar o fluxo de trabalho, mas muda
profundamente as ro�nas das coordenações também e que o fato demandará trabalho e esforços conjuntos. O
relator prosseguiu com a leitura do seu parecer, evidenciando que a requerente destacou que uma licença
parcial não a atenderia e concluindo que a solicitação de afastamento integral não atende ao interesse da
administração, pois pode prejudicar o funcionamento da secretaria. Em apreciação o docente Milton
ques�onou sobre negociação de vagas da divisão e se haveria a possibilidade de se atribuir novas funções ao
servidor Alber�no. Foi ponderado pela presidente, que o servidor em questão concentra a�vidades ligadas a
gestão financeira como SCDP, compras, patrimônio, manutenção, almoxarifado.  O servidor Thiago pontuou que
foi procurado pela servidora para falar do processo e destacou as necessidades da servidora requerente, da
possibilidade de afastamento com o modelo de secretaria geral evidenciado no processo de desmembramento,
da possibilidade de afastamento integral por seis meses e do compromisso da servidora em cumprir o máximo
de créditos. Foi ponderado que a servidora está sob licença para acompanhamento do pai que necessita de
cuidados e evidenciou-se que esse fato inviabiliza qualquer outro afastamento. Foi colocado que a solicitação
deve ser apreciada quando a licença de acompanhamento findar.  A presidente Rosana fez uso da palavra para
expor sua visão da situação e indicou que a servidora requerente já sabia de seu posicionamento, pois haviam
se reunido. Ponderou que ela não é contrária ao afastamento, mas que o mesmo deve ser planejado. Ponderou
várias situações indicando que a qualificação sempre é interesse da administração, mas outras variáveis devem
aparecer como  a solicitação de vagas de técnicos para o ICENP. Após ampla discussão o relator solicitou
diligência do processo para ser apreciado quando a licença saúde se concluir.  Em deliberação o pedido de
diligência foi aprovado por unanimidade. A presidente solicitou a inclusão de ponto de pauta para apreciar a
realização de evento do curso de matemá�ca, requerido pelo docente Rogério Fernando Pires, protocolado sob
número 23117.072688/2019-36. Foi aprovado por unanimidade. Foi ques�onado pelo conselheiro Milton a
possibilidade de realização de semana acadêmica integrada do ICENP. Demonstraram favorabilidade e
destacaram que possibilitaria maior visibilidade, economia de recursos humanos e financeiros. Será uma
proposta a ser apreciada, tentando juntar todas as semanas acadêmicas de curso dentro de uma semana do
Ins�tuto. Prosseguiu com a pauta, passando ao próximo ponto. 7- Apreciação e deliberação do
processo 23117.064173/2019-62 Assunto: Integralização Curricular em tempo inferior ao mínimo
estabelecido no PPC Requerente: Lazaro de Assis Macedo Junior (21811FIS225) Relatora: Neusa Elisa
Carignato Sposito. O ponto foi apresentado pela presidência e passado a relatora a palavra, que procedeu  a
leitura da fundamentação, análise e parecer favorável. Em apreciação e deliberação o parecer favorável foi
aprovado por unanimidade. 8- Apreciação e deliberação do Processo 23117.072688/2019-36 Assunto: Projeto
de realização do evento "X Semana de Matemá�ca do Pontal" Requerente: Rogério Fernando Pires
apresentado pela presidência, que apresentou o ponto e pediu que o conselheiro Alisson falasse um pouco
sobre o evento, seus obje�vos e o mesmo destacou que o evento já trouxe muitas contribuições a formação
dos alunos, pois buscam sempre trazer outras visões da matemá�ca pela par�cipação de profissionais de
destaque. Ponderou que trazem também aspectos interdisciplinares destacando a relação da matemá�ca com
as demais áreas. Pontuou que nas edições anteriores o evento contou com o apoio de órgãos de fomento,
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lamentou que o ano corrente as questões da crise os recursos não chegarão como nos anos anteriores.
Destacou a integração do evento com as escolas da rede municipal e estadual. Foi colocado que a gestão do
evento será feita via FAU. Às dezesseis horas e trinta e três minutos, foi encerrada a reunião e, para constar,
lavrei esta que, lida e aprovada, será assinada por mim, Ana Rúbia Muniz dos Santos Pereira, na qualidade de
Secretário(a), pelo Presidente, pelos Conselheiros e par�cipantes. Ituiutaba-MG, 19 de Agosto de 2019.

Alisson Rafael Aguiar Barbosa

Elias Melo Moraes

Hugo de Souza Rodrigues

Kátia Gomes Facure Giaretta

Milton Antônio Auth

Neusa Elisa Carignato Sposito

Rosana Maria Nascimento de Assunção

Thiago Augusto Rosa

Documento assinado eletronicamente por Alisson Rafael Aguiar Barbosa, Conselheiro(a), em 19/08/2019,
às 16:34, 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 Ka�a Gomes Facure Giare�a, Conselheiro(a), em 19/08/2019,
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 Neusa Elisa Carignato Sposito, Conselheiro(a), em 19/08/2019,
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 Elias Melo Morais, Conselheiro(a), em 19/08/2019, 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 Thiago Augusto Rosa, Conselheiro(a), em 19/08/2019, às 16:36,
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 Hugo de Souza Rodrigues, Conselheiro(a), em 19/08/2019, às
16:36, 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 Milton Antonio Auth, Conselheiro(a), em 19/08/2019, às 16:36,
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 Rosana Maria Nascimento de Assunção, Presidente, em
19/08/2019, às 16:37, 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 Ana Rubia Muniz dos Santos Pereira, Secretário(a), em
19/08/2019, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1477225 e o
código CRC DF31AF9F.

Referência: Processo nº 23117.072088/2019-78 SEI nº 1477225
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