15/10/2019

SEI/UFU - 1535580 - Ata

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 006ª REUNIÃO/2019 DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO PONTAL
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em 09 de setembro de 2019, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões do ICENP, Bloco C, Campus Pontal, situada
no(a) Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba/MG, teve início a sexta 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. Jus ﬁcadas as ausências de Lucas
Matheus da Rocha. A reunião transcorreu da seguinte forma: 1- Comunicados: 1.1 A presidente informou da
par cipação dos docentes Gilberto e Eduardo, representantes da ADUFU, para que apresentem as chapas
concorrentes no processo eleitoral que ocorrerá dia 11/09/2019. Pediu aos conselheiros apoio na divulgação
entre os representados e no chamamento á par cipação. Encerrou sua fala abrindo para que os docentes se
apresentassem, foi sugerido que a ordem se desse pela numeração das chapas. O professor Gilberto,
representante da chapa 1 (ComPosição: Unidade na Luta) se apresentou e falou da proposta da chapa 1,
entregando material informa vo da chapa aos conselheiros. Enfa zou sua apresentação aﬁrmando que o foco
da chapa são as demandas da categoria, como defesa aos direitos trabalhistas, revisão do regimento,
aproximação da ADUFU com os docentes ﬁliados ou não ﬁliados, a ﬁliação dos docentes para fortalecer o
sindicato, aproximação com os campi fora da sede. Concluiu apontando sua par cipação em eventos nacionais
e deu enfase ao movimento Renova, que busca aproximação do sindicato com a base, como linha de centro da
chapa. Na sequência passou-se a palavra ao docente Eduardo, que agradeceu a oportunidade. Esclareceu que é
um apoiador da chapa e apresentou a docente Karina que compõe a chapa. A docente Karina, fez uso da
palavra para apresentar a proposta da chapa 2 (Construção Cole va das Lutas) e enfa zou a necessidade de
diálogo entre os docentes. Apontou que as demandas quem levanta é a base, enalteceu a necessidade de se
ouvir os campi fora de sede, a diﬁculdade de diálogo próximo. Ponderou sobre as diﬁculdades ﬁnanceiras, o
cenário polí co e a relação de dependência em relação a sede para todas as a vidades. Enalteceu-se o papel
do sindicato para reivindicações dessa natureza, destacou que o Pontal apesar das diﬁculdades sempre foi
muito par cipa vo. O professor Eduardo concluiu a fala colocando que independente da chapa a luta é a
mesma e deve ter o apoio da categoria. A presidente agradeceu a presença dos docentes, enaltecendo a
importância da par cipação de todos. 1.2 O conselheiro Thiago agradeceu a oportunidade e colocou algumas
ponderações sobre a u lização do sistema eletrônico de ponto e das diﬁculdades e apreensões em relação aos
problemas que tem ocorrido. Solicitou que seja enviado pela direção e-mail informa vo para que os servidores
não ﬁquem sem informações e com apreensão em relação aos problemas de acesso que tem ocorrido com
frequência. 1.3 O conselheiro Hugo, informou que par cipou de reunião com a gestão, representando a direção
com a pauta dedicada a divulgação da UFU e dos cursos, com apreciação de proposta elaborado pela DIRCO Diretoria de Comunicação, que visa a publicidade dos cursos e da universidade na comunidade, oferecendo
informações com enfoque publicitário. A proposta consiste na produção de três CDs com uma narra va com o
que os Campi tem a oferecer a comunidade. A amplitude de divulgação do material ainda está sendo discu da,
mas poderia abranger comunica UFU, TV e rádios locais, apresentação em escolas da rede. Pontuou como
diﬁculdades o prazo e os recursos ﬁnanceiros. As a vidades do Vem pra UFU foram citadas e houve
discordância da fala da gestão, com referência a realização do evento fora de Uberlândia. Segundo a gestão a
realização do evento em Uberlândia é suﬁciente e foi reba do fortemente pelos presentes na reunião que o
evento no formato apresentado não atende os campi fora de sede. Foi ponderado que a presença dos
coordenadores na reunião se faz necessária, pois são os mesmos que vão votar o calendário acadêmico. Foi
enaltecido pela DIRCO que ações de divulgação já deveriam estar ocorrendo, pois no momento polí co que
vivenciamos mostrar o quão importante é o que se faz dentro das universidades. Ficou agendada para 19/09
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uma reunião por vídeo conferencia para tratar do Vem pra UFU. 1.4 O conselheiro Alisson, informou que
par cipou de diálogos que analisaram os impactos do novo decreto que altera os trâmites para concessão de
licença capacitação/qualiﬁcação para os servidores e esclareceu que o servidor que pleitear perde FG e
adicionais de periculosidade, insalubridade. Prosseguiu comentando de reunião ocorrida com os
coordenadores em Uberlândia na úl ma sexta-feira, que tratou de formas de trabalho com a extensão dentro
dos Cursos e outras possibilidades. Foi pontuado pela presidente que entendia que os PPC
(projeto pedagógico do curso) já contemplavam e foi esclarecido que o obje vo da reunião foi de apresentação
de ideias, que se encaixassem nos critérios já estabelecidos. Foi ponderado que haverá necessidade de ajustes
nos projetos pedagógicos dos cursos. Foi informado ainda que haverá reunião com os Núcleos Docentes
Estruturantes dos cursos para tratar especiﬁcamente do tema extensão nos PPC. 1.5 O conselheiro Milton
informou da realização do X Encontro Mineiro de Inves gação na Escola com número signiﬁca vo de trabalhos
inscritos e par cipação de alunos de vários cursos no Pontal, com saída de veículo oﬁcial para levar os
par cipantes ao Campus Santa Mônica em Uberlândia, local de realização do evento. Enfa zou que os recursos
que viabilizaram o transporte foram ob dos via projeto. A conselheira Neusa, solicitou a re rada do ponto de
pauta mo vado pela necessidade de complementar as informações e esclarecer alguns documentos
constantes nos processos 23117.078474/2019-73 e 23117071554/2019-06. Assunto: Nomeação de Corpo
Editorial da revista BRAZILIAN ELECTRONIC JOURNAL OF MATHEMATICS (BEJOM). Requerente: Vlademir Marin.
O ponto será apreciado na próxima reunião. 2- Informes: 2.1 Jus ﬁcou a ausência do conselheiro Lucas, que
está em licença para acompanhamento de familiar. 2.2 Problemas enfrentados com o uso do Sistema
Eletrônico de Informações, relatou as alterações e argumentou que o e-mail informa vo não foi enviado pois
ainda estão ocorrendo movimentações e encontrou-se problemas que ainda não foram resolvidos. Informou
que fará comunicações assim que houver certezas e desfecho da situação junto á PROGEP. Ponderou que a
direção não teve acesso a folha de agosto para homologação, mas que foi garan do que não haverá prejuízos
aos servidores e disse ainda que chegou até a solicitar a impressão das folhas de ponto. Concluiu que não
procedeu com as movimentações por haver possibilidade de prejuízos aos servidores e que assim que houver
uma situação deﬁnida a mesma será comunicada. 2.3 Informou que deverá haver uma discussão sobre o
future-se mas que ainda não decidiu se haverá uma reunião com pauta única para apreciar e deliberar a
proposta, ou se haverá somente uma discussão com emissão de manifestação conforme algumas unidades tem
feito. O documento foi compar lhado no e-mail e disse que é necessário uma leitura dos documentos para
embasar uma discussão. Informou que solicitou sugestões e que vai observar as respostas. Pediu aos
conselheiros ajuda para decidir se faz uma reunião especíﬁca para tratar o tema. Considerou ser di cil colocar
em pauta na presente reunião por não ter condições de trazer o pensamento dos representados, e, que a
construção cole va deve ser incen vada. Pontuou a diﬁculdade de se organizar uma discussão cole va até
quinta-feira, véspera da reunião do CONSUN que irá deliberar o tema. Ponderou-se que o momento vivido é de
apa a e que isso diﬁculta o processo de discussão e construção cole va de um posicionamento do ICENP.
Deliberou-se pelo agendamento de reunião dia 12/09 as 08:00 para discu r as contribuições enviadas e o
posicionamento dos conselheiros. 2.4 Ações da DIRCO, foi pontuado que foram feitos vídeos ins tucionais pela
DIRCO e que veram baixa visualização. Pontuou que deverá haver discussão de meios de divulgação mais
eﬁcazes. 2.5 Vem pra UFU no Pontal, pontuou que está com diﬁculdades de ar cular reunião com a comissão e
que tem sido cobrada pelas outras unidades da par cipação do ICENP. Informou que champou reunião para 1009 com a par cipação dos coordenadores e que espera colaboração de todos, pois os prazos já estão
estourados e informou que espaço sico, apresentações comuns, visitação de espaços especíﬁcos dos cursos
devem ser discu dos. Enfa zou a necessidade de ar culação com as demais unidades. 3- Apreciação e
deliberação do processo 23117.063834/2019-32: Assunto: Progressão Funcional docente. Requerente:
Regina Massako Takeuchi. Relator: Thiago augusto Rosa - A presidente apresentou o ponto de pauta e passou
a palavra ao relator que procedeu a leitura do seu parecer, quando pediu licença para não ler a composição do
processo. Em apreciação o parecer favorável a aprovação da ata que aprovou a progressão funcional docente
da requerente de Professor Associado classe D nível I para Professor Associado classe D nível II foi aprovado por
unanimidade. 4 Apreciação e deliberação do Processo 23117.063094/2019-34. Assunto: Avaliação terceira
etapa estágio probatório docente. Requerente: Miguel Angel González Balanta. Relator: prof. Alisson Rafael
Aguiar Barbosa - A presidente apresentou o ponto de pauta e passou a palavra ao relator que procedeu a
leitura integral do seu parecer. Em apreciação o parecer favorável a aprovação do relatório de avaliação de
estágio probatório do requerente no período do vigésimo primeiro ao vigésimo oitavo mês de exercício foi
aprovado por unanimidade. 5 Apreciação e deliberação do Processo 23117.062534/2019-36.
Assunto: Progressão Funcional Docente. Requerente: Alisson Rafael Aguiar Barbosa. Relator: Conselheiro
Milton Antônio Auth - A presidente apresentou o ponto de pauta e passou a palavra ao relator. Foi solicitado
pelo conselheiro Alisson licença para se re rar por tratar de ponto de seu interesse. O conselheiro procedeu a
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leitura integral de seu parecer, que foi favorável á aprovação da ata que aprovou a progressão funcional do
docente requerente de Adjunto classe C nível I para Adjunto classe C nível II. Foi ques onado o inters cio pela
conselheira Neusa, e esclarecido pelo relator. Em apreciação o parecer foi aprovado por unanimidade. 6
Apreciação e deliberação do Processo 23117.066649/2019-08. Assunto: Planos de Trabalho 2019/02 do
Ins tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal (ICENP/UFU). Requerente: Direção ICENP. Relator:
Conselheiro Hugo de Souza Rodrigues - A presidente apresentou o ponto de pauta e passou a palavra ao
relator que procedeu a leitura do seu parecer, pedindo dispensa da leitura de toda a composição do processo
dado ao volume de documentos. Foi ques onado pelo conselheiro Alisson se a média de carga horária de
ensino em 18 horas se referia a aula. Foi ponderado que a carga horária mensurada considera aula,
atendimento e preparação de aula. Foi colocado pela presidente que a universidade está ar culando discussão
para tratar da carga horária mínima docente onde a principal questão se seria hora relógio (60 minutos) ou
hora aula (50 minutos). Foi ponderado pela presidente a diﬁculdade de ar cular reuniões e a necessidade de se
aproveitar melhor as possibilidades de contribuição dos docentes por perﬁl. Colocou que se faz necessário a
elaboração de um relatório diagnós co da situação dos docentes para veriﬁcar as necessidades de
capacitação/qualiﬁcação, perﬁl de contribuição nas comissões e/ou serviços administra vos. Foi pontuado pela
presidente que a coleta dos formulários de registro de pesquisa não foram ainda implementados, mas o serão
no próximo semestre. Pediu auxílio para pensar em critérios de análise mais abrangentes dos planos de
trabalho, comparando com os processos de progressão/promoção. Apontou que não se trata de perseguição,
mas de se avaliar como concentrar os esforços da unidade e estar em conformidade com o exigido e esperado
pela Ins tuição. Foi ponderado que outras unidades limitam a carga horária de pesquisa. A presidente
ponderou que o tema é delicado e não se pode restringir as oportunidades, mas que a falta de limitação da
carga horária não deve ser u lizada como possibilidade de completar as 40 horas. Foi ponderada a necessidade
de regulamentação da carga horária mínima de aulas e também a limitação da carga horária de pesquisa, de
fomento da extensão que está sem expressão na unidade. Foi sugerido que se propusesse uma discussão pela
PROGEP para que se norma zasse via ins tuição a limitação das cargas atribuídas. Foi comentado que para
além das indicações da direção, existem as pressões do ministério público na ﬁscalização dos planos, onde no
ato da ﬁscalização na sede houve a comparação do plano com o curriculum la es. Em deliberação o parecer foi
aprovado por unanimidade. 7 Aprovação da ata da 6ª reunião ordinária do Conselho do ICENP, realizada no
dia 09/09/2019 - Ao ﬁnal da reunião a secretária procedeu a leitura da ata da sexta reunião e em apreciação e
deliberação a ata foi aprovada por unanimidade. Às dezesseis horas e cinquenta minutos foi encerrada a
reunião e, para constar, lavrei esta que, após 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. ItuiutabaMG, 09 de setembro de 2019.
Alisson Rafael Aguiar Barbosa
Elias Melo Moraes
Hugo de Souza Rodrigues
Milton Antônio Auth/
Neusa Elisa Carignato Sposito
Rosana Maria Nascimento de Assunção
Thiago Augusto Rosa
Documento assinado eletronicamente por Thiago Augusto Rosa, Conselheiro(a), em 09/09/2019, às 16:52,
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 Alisson Rafael Aguiar Barbosa, Conselheiro(a), em 09/09/2019,
às 16:52, 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 Hugo de Souza Rodrigues, Conselheiro(a), em 09/09/2019, às
16:53, 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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Documento assinado eletronicamente por Elias Melo Morais, Conselheiro(a), em 09/09/2019, às 16:53,
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 Neusa Elisa Carignato Sposito, Conselheiro(a), em 09/09/2019,
às 16:54, 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
09/09/2019, às 16:54, 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
09/09/2019, às 16:55, 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 09/09/2019, às 18:15,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1535580 e o
código CRC 1FAB1E29.
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