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ATA 001/2018 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO
DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO PONTAL - ICENP – aos dezoito dias do
mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e nove minutos, na sala duzentos e
dois do bloco B – campus Pontal, foi realizada a primeira reunião extraordinária do Conselho
do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal - CONICENP, sob a presidência da
professora Rosana Maria Nascimento de Assunção e presença dos seguintes membros do
CONICENP para deliberação da pauta enviada anexa à convocação: Alisson Rafael Barbosa
Aguiar, André Luis Martins Tomaz Silva, Cristiane Coppe de Oliveira, Hugo de Souza
Rodrigues, João Batista Guimarães, Katia Gomes Facure Giaretta, Marcelo Gonçalves
Oliveira Vieira e Milton Antônio Auth. A presidente do Conselho abriu a reunião
agradecendo a presença de todos os integrantes do conselho na primeira reunião oficial do
órgão. Seguindo a pauta, abriu para os comunicados solicitados, informando a solicitação
do representante docente Marcelo, e, passando a palavra ao mesmo. O professor Marcelo
colocou que trazia uma preocupação do docente João Carlos do curso de matemática, o qual
representava, sobre a possibilidade de solicitação por parte do curso de engenharia de
produção de transferência para a sede em Uberlândia. Ponderou que apesar do curso integrar
outra unidade, a FACES, o assunto tem relação direta com o ICENP em função da alta
prestação de serviços dessa unidade ao curso de engenharia, e, que teria impactos
significativos na realidade do ICENP. Apontou ainda a necessidade de muita cautela e da
necessidade de confirmação das informações. Foi ponderado ainda sobre os possíveis
impactos caso se tornasse realidade, de ordem acadêmica e econômica tanto no campus
quanto na cidade, mencionou-se a pactuação das vagas na criação do curso e ressaltando-se
o cuidado necessário para tratar o assunto, que era delicado. Apontou que tal situação afeta
diretamente o ICENP e questionou qual seria a posição do ICENP diante do pleito do curso
de engenharia. O professor Milton resgatou a pactuação de vagas para a criação do curso, de
todas as discussões no momento de criação que justificaram a implantação do curso no
campus Pontal. A presidente disse ser necessário buscar informações sobre até que ponto a
solicitação caminhou e o que poderia ser feito e relação, pediu serenidade para que no caso
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de a solicitação ser formalizada para que o grupo estivesse preparado para atuar
racionalmente. Ainda comentou de situação análoga recentemente discutida na UFU com
relação ao curso de geologia em Monte Carmelo, onde o MEC deu parecer contrário. O
professor Marcelo ponderou que a partir do comunicado em conselho, a presidência tem
condições legítimas de proceder consulta à outra unidade acadêmica formalmente, assim,
evitando especulações. O professor Hugo pediu a palavra e solicitou a retirada dos pontos
de pauta 3.2 e 3.3 que tratavam da apreciação dos projetos pedagógicos dos cursos de
matemática licenciatura e bacharelado, sugerindo reunião extraordinária para o dia 19 ou 20.
Foi ponderado que seu pedido será julgado na ordem do dia. Informes: 1- A presidente
informou da realização de reunião em 18/06/2018 com coordenadores e secretários,
apresentando breve histórico e os principais desdobramentos em relação a estrutura e
funcionamentos das secretarias, coordenações de curso e direção. Ainda em relação a esse
informe, foi colocado que será proposto a readequação dos espaços de coordenações de curso
no segundo piso do bloco C para abrigar coordenações de curso, direção e secretaria geral.
Informou que a proposta de fluxos e rotinas deverá ser feito pelos servidores técnicos
administrativos que ocupam os cargos de secretaria das coordenações e apresentado para
aprovação. Foi apresentado um layout proposto pelo coordenador do curso de Física,
professor Milton Auth. O docente Marcelo indagou sobre o desenho no sentido de saber se
ainda cabiam sugestões. Foi ponderado que é uma proposta que será levada para que a
arquiteta da UFU analise a viabilidade de execução e também sugestões, mas a princípio ela
teria agradado todos os que estava presentes no momento da apresentação. 2- A presidente
colocou que todas as terças-feiras no período da manhã estarão ocorrendo reuniões de
transição entre as três diretorias e que no dia 19/06 a prefeitura universitária estaria
representada pela servidora Biliane para tratar das readequações de espaço físico. 3 –
Colocou que haverá uma reunião específica para tratar da situação do programa de pós
graduação PPGECM, adiantou que já entrou em contato com diversos órgãos sobre a
situação da vinculação do programa dentro da unidade no organograma e já tem algumas
informações, apresentou brevemente e apresentou a data da reunião para tratar
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especificamente do tema, que foi convocada para o dia 20/06/2018. Adiantou que hoje o
programa não está fisicamente vinculado a nenhum organograma, e, que pela resolução de
criação a vinculação se dá na unidade do coordenador do curso e que ela é flutuante, mas
que tem que inserir o ICENP no lugar da FACIP, para que ela possa ser vinculada à UA caso
o coordenador eleito seja do Pontal. Apontou a necessidade de discussões mais aprofundadas
entre os diretores das unidades que formam o consórcio para discutir não somente esse
aspecto que é de extrema importância, mas outros pontos de interesse também. 4 – A docente
Kátia indagou sobre a situação dos Programas de Educação Tutorial – PET institucionais e
citou especificamente o caso do PET Mais Saúde. A professora Rosana informou que já
estão buscando responder esses questionamentos, que o assunto foi pauta de reunião entre
os diretores e que será verificado institucionalmente quais são as possibilidades. O professor
Marcelo informou que a comissão responsável na UFU pelo acompanhamento dos
programas tem conhecimento das situação e já pediram verificação ao jurídico da
PROGRAD, que ainda não deu posição. Prosseguindo, passou-se a ordem do dia, e, a
presidente solicitou a inclusão de ponto de pauta para definir calendário de reuniões do
CONICENP. Foi colocado em apreciação a solicitação do conselheiro Hugo de Souza
Rodrigues para retirar os itens 3.2 e 3.3. O professor Marcelo solicitou esclarecimentos em
relação a motivação do relator para o pedido. O relator justificou que a proposta submetida
deve ser adequada ao check-list da PROGRAD. Ele apontou que se apresentasse naquele
momento o parecer ele teria uma série de recomendações que teriam que ser atendidas e que
não poderia dar um parecer condicionado ao atendimento de todas elas. Na sequência
apresentou a lista de adequações a serem realizadas, quais sejam: quadro de equivalência
curricular, política de transição de currículo e referências do projeto. Informou que esteve
em reunião com o presidente do NDE do curso e concluíram que daria para ajustar até o dia
seguinte. O professor Marcelo fez algumas ponderações sobre um destaque feito pelo relator,
que se tratava da apresentação de carga horária para calendário acadêmico com dezessete e
com dezoito semanas, onde a dúvida foi esclarecida pelo presidente do NDE ao relator e fez
um alerta para tal situação, onde alguns cursos com carga horária total próxima da mínima
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exigida poderiam ter problemas em avaliações do MEC, pois com o calendário de dezessete
semanas há um comprometimento significativo da carga horária total do curso. Em regime
de deliberação, a solicitação de retirada de pauta foi aprovada por unanimidade. Como
desdobramento, passou-se a apreciação do agendamento da reunião extraordinária para
deliberar os pontos retirados. Foram apresentadas as opções do final da tarde de terça-feira
ou na quarta-feira de manhã. Procedeu-se análise dos prazos e por questão de agenda dos
conselheiros e prazo para encaminhamento das propostas finalizadas deliberou-se pela terçafeira as dezessete horas. Foi colocado em regime de apreciação a inclusão do ponto de pauta
referente a elaboração e aprovação de calendário de reuniões. Em regime de votação a
inclusão do ponto de pauta foi aprovado por unanimidade e será inserido na ordem da pauta.
Na sequência passou-se à 3.1 Apreciação e deliberação da proposta de Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Física – Licenciatura do ICENP-UFU.
Requerente: Coordenação Curso de Física. Relator: Kátia Gomes Facure Giaretta – A
relatora se apresentou, enquanto conselheira e coordenadora do curso de ciências biológicas
e apresentou o processo. Colocou que a dinâmica de apresentação do mesmo seria
primeiramente o apontamento de algumas dúvidas e pequenas sugestões antes de apresentar
o parecer. Sanadas as dúvidas da relatora ela procedeu a leitura do parecer constituído da
apresentação resumida da composição do processo, fundamentação e parecer favorável à
aprovação da proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Física –
Licenciatura do ICENP-UFU. Em apreciação, o docente Marcelo indagou sobre a política
de transição da proposta, se era na forma de convite ou exigência. Foi ponderado pela
coordenação do curso de Física e relatora que se tratava de convite, que o aluno não poderia
ser migrado se não fosse o desejo dele e que a orientação da PROGRAD era para se
estabelecer convite. O professor Hugo ponderou que no PPC do curso de Química consta
como política a orientação individualizada aos alunos que poderiam aderir ou não. O
professor Milton Auth informou ao conselho que iria atender todas as sugestões e ajustes
apontados pela relatora e reimprimir o processo para substituição das folhas pela secretaria
do CONICENP. Não havendo mais manifestações, foi colocado em regime de deliberação.
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Em votação, o parecer favorável à aprovação da proposta de Projeto Pedagógico do Curso
de Graduação em Física – Licenciatura do ICENP-UFU foi aprovado por unanimidade. 3.2
Elaboração e aprovação de calendário de reuniões do CONICENP – Foi sugerido pelo
conselheiro Milton Auth seguir o calendário de reuniões do CONFACIP, uma vez que os
coordenadores já tinha esse horário disponível na agenda. Ponderou-se a necessidade de
verificação junto aos demais conselheiros a disponibilidade nas datas. Foi projetado o
calendário do CONFACIP com as datas: 25/06/2018, 13/08/2018, 10/09/2018, 08/10/2018,
12/11/2018 e 10/12/2018. Verificou-se a necessidade de alteração da data do mês de Agosto
para o dia 20/08 em função do início do semestre na semana do dia 13. Foi colocada em
votação a proposta de manutenção do calendário do CONFACIP com ajuste da data do mês
de Agosto para o dia 20, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ana Rúbia Muniz dos
Santos Pereira, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos os presentes
assinada.
Alisson Rafael Barbosa Aguiar ________________________________________________
Ana Rúbia Muniz dos Santos Pereira ___________________________________________
André Luis Martins Tomaz Silva__________________________________________
Cristiane Coppe de Oliveira ________________________________________________
Hugo de Souza Rodrigues __________________________________________________
João

Batista

Guimarães___________________________________________________

Katia Gomes Facure Giaretta ______________________________________________
Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira ________________________________________
Milton Antônio Auth________________________________________________________
Rosana Maria Nascimento de Assunção _________________________________________
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