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Ata da 62ª Reunião Ordinária de Colegiado da Unidade 
 

Ao sexto dia do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas e quarenta e seis minutos, reuniram-se à sala 1 

trezentos e oito do Instituto de Ciências Exatas, para realização da  sexagésima segunda reunião ordinária de 2 

Colegiado da Unidade, os seguintes membros titulares e suplentes em ordem alfabética: ADRIANO DE SOUZA 3 

MARTINS, ANA ANGÉLICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANDRÉA APARECIDA RIBEIRO ALVES, EDGAR ELLER JÚNIOR, 4 

ELIVELTON ALVES FERREIRA, MARINA RIBEIRO BARROS DIAS, MIGUEL ADRIANO KOILLER SCHNOOR, RODRIGO 5 

GARCIA AMORIM, VERA LUCIA PRUDÊNCIA DOS SANTOS CAMINHA e THADEU JOSINO PEREIRA PENNA.  Falta 6 

justificada dos membros: LICÍNIO LIMA SILVA PORTUGAL, MARINA SEQUEIROS DIAS DE FREITAS, IVAN WILBER 7 

AGUILAR MARON, ALAN PRATA DE PAULA. Além dos membros do colegiado estava (m) presente (s): LEANDRO 8 

FERREIRA PEDROSA, JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA HUGUENIN, EDUARDO DE SOUZA LIMA, DANIEL RODRIGUES 9 

CARDOSO e MARCELO MENEZES DA SILVA GOMES.  A sessão foi presidida pelo professor Carlos Eduardo Fellows, 10 

diretor do Instituto de Ciências Exatas (ICEx); com a seguinte pauta: item um) Aprovação da ata anterior; item 11 

dois) Aprovação de ata ad referendum; item três) Aprovação do local para premiações ICEx, item quatro) 12 

Aprovação do Calendário anual das reuniões do colegiado de unidade; item cinco) Apresentação do 13 

Calendário CECRE dois mil e vinte , primeiro semestre, item seis) Aprovação do Projeto de recepção de calouros e  14 

definição de grupo de trabalho para o projeto, item sete) Distribuição de funcionários ICEx e Informes. 15 

Constatada a existência de quórum, o presidente abriu a sessão e iniciou no item um, que houve, em regime de 16 

votação, a aprovação da plenária por unanimidade, da ata da sexagésima primeira reunião ordinária do 17 

colegiado do ICEx, sem alterações. Em seguida, no item dois, foi feita a leitura da ata e foi aprovado por 18 

unanimidade, em regime de votação, a ata Ad Referendum número nove que o presidente do colegiado, no uso 19 

de suas atribuições regimentais,  após a leitura do parecer favorável da Comissão de Avaliação de Progressão 20 

funcional do docente, feito com base na resolução noventa e seis de dois mil e sete, referente ao processo de 21 

progressão de classe de Associado nível I para Associado nível II do professor  IVAN WILBER AGUILAR MARON,  22 

APROVOU AD REFERENDUM a progressão.  Em seguida, o presidente pediu a inversão de pauta, o que foi 23 

aprovado pela plenária, dando continuidade na sessão no item quatro que foi aprovado por unanimidade o 24 

calendário anual das reuniões do colegiado de unidade, passando para o item cinco que foi aprovado por 25 

unanimidade a data CECRE do primeiro semestre de dois mil e vinte e foi proposto rever o regimento da CECRE 26 

para atender as necessidades do Instituto na próxima reunião.  Passando para o item três foi aprovado um 27 

espaço físico no térreo do bloco C para colocar as premiações do Instituto.  Edgar avisou que o STI publica as 28 

notícias em TV, jornal e site via GLPI.  Foi designado o professor Thadeu para gerenciar as divulgações das 29 

premiações do ICEx. No item seis foi definido que, após uma semana do início das aulas, fazer uma recepção geral 30 

de duração de uma hora, dos calouros, de forma continuada, com apresentações sobre a estrutura administrativa 31 

do Instituto e depois fazer um evento, mais detalhado, de cada coordenação juntamente com o protocolo para 32 

apresentação das informações técnicas sobre assuntos pertinentes as secretarias. No item sete, o professor 33 

expôs a situação do Instituto referente a força de trabalho reduzida, explicando os problemas encontrados na 34 

distribuição, licenças e as demandas. A ideia de distribuição é: Rafael e Daniel na coordenação, Pedro como 35 

agente patrimonial e SIT e a Patrícia como um braço do SAA na coordenação, pois a maioria dos alunos atendido 36 

no SAA são do ICEx.  Ficou sugerido que na próxima reunião será apreciado a distribuição feita pelos próprios 37 

funcionários e posterior aprovação.  Em informes, o professor Fellows informou que os dois Clusters da 38 
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Engenharia virão para o  campus  do aterrado.  O professor Rodrigo informou que o grupo do professor Pedro 39 

Venezuela vai doar computadores Xeon para simulações, mas ainda não há detalhes sobre quantos e quais as 40 

configurações. Estes detalhes serão informados futuramente. Em seguida o professor Fellows informou que o 41 

Instituto pode prestar serviço à comunidade via guia de recolhimento da união, pois o Instituto tornou-se uma 42 

unidade gestora com a seguinte distribuição em percentual: Universidade, Instituto, Departamento e responsável 43 

pelo contrato. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião extraordinária às quatorze horas e trinta e 44 

cinco minutos e eu, Elisabeth de Moraes D’Andrea, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada será assinada 45 

por todos os membros presentes na reunião. 46 
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