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Ata da 58ª Reunião Ordinária de Colegiado da Unidade 1 

 
Ao dia trinta e um  do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 2 

e três minutos, reuniram-se na sala trezentos e oito do Bloco C do Instituto de Ciências 3 

Exatas, para realização da quinquagésima oitava reunião de Colegiado da Unidade, os 4 

seguintes membros titulares e suplentes em ordem alfabética: Alessandra Rodrigues 5 

Rufino(VQI), Gustavo Luis Furtado Vicente (VFI), Honório Joaquim Fernando (VMA), 6 

Licínio Lima Silva Portugal (VFI), Luiz Telmo da Silva Auler (VFI),  Marina Sequeiros 7 

Dias de Freitas (VMA), Paulo Henrique Esteves Esmerado Garcia (Discente), Raphael 8 

Canejo Dantas (discente), Rosemary Miguel Pires (VMA), Thadeu Josino Pereira Penna 9 

(VFI). Os membros do colegiado ausentes tiveram as faltas justificadas.  Além dos 10 

membros do colegiado estavam presentes : André Ebling Brondani, Andréa Aparecida 11 

Ribeiro Alves e Rodrigo Garcia Amorim, Thiago Simonato Mozer,  sob a presidência 12 

da professora Michele Lemos de Souza, vice-diretora do Instituto de Ciências Exatas 13 

(ICEx) e tendo como pauta os seguintes itens: item um) aprovação da ata anterior; item 14 

dois) Representatividade no colegiado; item três) homologação da consulta eleitoral 15 

para representantes dos servidores técnicos administrativos no colegiado de unidade do 16 

Instituto de Ciências Exatas – ICEX - gestão  dois mil e dezenove / dois mil e vinte, 17 

item quatro) Assuntos Gerais.  Constatada a existência de quórum, a presidente abriu a 18 

sessão e iniciou-se a sessão no item um, que houve, em regime de votação, a aprovação 19 

da plenária por unanimidade, da ata da qüinquagésima sétima reunião ordinária do 20 

colegiado do ICEx, sem alterações. Em seguida abriu-se a sessão para discussão sobre o 21 

assunto do item dois que trata da vaga ocupada atualmente por representantes da área 22 

de computação no colegiado de unidade.  Foram informados os resultados das votações 23 

em reunião departamental dos três departamentos do Instituto, tendo o Departamento de 24 

Química votado por unanimidade pela rotatividade da vaga; o Departamento de 25 

Matemática votado por unanimidade pela permanência da atual configuração e o 26 

Departamento de Física votado por unanimidade pela permanência da atual 27 

configuração. Continuando a presidente abriu a sessão para votação que consistiu em 28 

duas propostas (proposta um – permanece como está e proposta dois – rotatividade da 29 

vaga).  Após a votação foram computados sete votos para permanecer com está, um 30 

voto pela rotatividade da vaga e duas abstenções, sendo vitoriosa a proposta um, que 31 

mantém a configuração atual da vaga em questão, sendo disponibilizada para os 32 

professores da área da computação. No item três, foi colocada em votação a 33 

homologação da consulta eleitoral para representante de técnicos administrativos no 34 

colegiado de unidade do Instituto composto dos seguintes membros: Edgar Eller Júnior 35 

e Nathalia Machado Lima Ferreira como membros titulares e; Letícia Lopes Tavares de 36 

Lima e Luísa de Oliveira Almeida como membros suplentes. Conforme decisão CUV nº 37 

vinte e cinco/ dois mil e quinze, a participação dos servidores técnicos-administrativos 38 

possui a mesma proposição definida pelos Estatuto da universidade para seguimento dos 39 

estudantes: “II – representantes dos estudantes em número correspondente a um quinto 40 

do total dos membros do Colegiado indicados na forma do § 1º do artigo 54 (docentes)” 41 

e “§ terceiro - Os representantes mencionados no item II terão mandatos de um ano, 42 

permitida uma recondução, bem assim suplentes que os substituirão nas faltas ou 43 

impedimentos, os sucederão em caso de vaga e serão indicados na mesma ocasião". O 44 

que foi aprovado por unanimidade pela plenária. Em assuntos gerais, o discente Paulo 45 
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Henrique Esteves Esmeraldo Garcia, representando um pedido do DA solicitou que os 46 

docentes e seus departamentos conscientizem seus alunos para que, após a aula, 47 

recolham seu lixo e organizem suas carteiras, pois auxiliaria na organização do campus 48 

devido ao baixo efetivo de terceirizados da limpeza. Como nada mais houve a tratar, foi 49 

encerrada a reunião ordinária às treze horas e quarenta e cinco minutos e eu, Elisabeth 50 

de Moraes D’Andrea , lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada será assinada por 51 

todos os membros presentes na reunião.  52 
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Elisabeth de Moraes D’Andrea 55 
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Carlos Eduardo Fellows 58 
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Alessandra Rodrigues Rufino(VQI) 62 
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Gustavo Luis Furtado Vicente (VFI) 66 
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Honório Joaquim Fernando (VMA) 70 
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Licínio Lima Silva Portugal (VFI) 74 
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Luiz Telmo da Silva Auler (VFI) 78 
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Marina Sequeiros Dias de Freitas (VMA) 82 
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Paulo Henrique Esteves Esmerado Garcia (Discente) 86 
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Raphael Canejo Dantas (discente) 90 
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Rosemary Miguel Pires (VMA) 94 
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Thadeu Josino Pereira Penna (VFI)   98 
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