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Ata da 71ª Reunião Ordinária de Colegiado da Unidade 
 
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se à 1 

sala virtual do Google Meet (meet.google.com/zbx-oyyk-non), para realização da septuagéssima 2 

primeira reunião ordinária de Colegiado da Unidade, o diretor do Instituto de Ciências Exatas (ICEx), 3 

professor Carlos Eduardo Fellows, como presidente da sessão; Michele Lemos de Souza, vice-diretora, 4 

os seguintes membros titulares e suplentes em ordem alfabética: Ana Angélica Rodrigues de Oliveira, 5 

Andrea Aparecida Ribeiro Alves, Edgar Eller Júnior, Licínio Lima Silva Portugal, Marina Sequeiros Dias de 6 

Freitas, Marina Ribeiro Barros Dias, Miguel Adriano Koiller Schnoor, Nathalia Machado Lima Ferreira, 7 

Raphael Canejo Dantas, Rodrigo Garcia Amorim, Samara Rocha Amorim, Thadeu Josino Pereira Penna e 8 

Vera Lucia Prudência dos Santos Caminha. Falta justificada dos membros: Alan Prata de Paula e Elivelton 9 

Alves Ferreira e Além dos membros do colegiado estava (m) presente (s): Alessandra Rodrigues Rufino, 10 

Caroline Barbosa de Souza, Danila Miquelini Siqueira de Andrade, José Luiz Paralovo, Leandro Ferreira 11 

Pedrosa, Letícia Lopes Tavares de Lima, Luísa de Oliveira Almeida, Marcos Veríssimo Alves, Patrícia Alves 12 

Carneiro, Rafael Ângelo Nobuyuki Sano e Renata Luz Martins. A reunião teve como pauta:  item um) 13 

Aprovação da ata anterior; item dois) Aprovação da Ata AD Referendum nº 13 item três) Aprovação dos 14 

Planos de Trabalho (abril de dois mil e vinte e um) dos servidores lotados no VCX e das atividades 15 

docentes sob chefia direta do Diretor; item quatro) Aprovação do uso de espaço físico dos 16 

laboratórios: Laboratório de Química de Materiais (T07), Laboratório de Pesquisa de Química (104C) e 17 

Laboratório de Química Analítica e Química Ambiental (T5), Laboratório de materiais e eletroquímica 18 

(106C) e Laboratório Multiusuário (T03); item cinco) Aprovação da alteração da Resolução do colegiado 19 

do VCX, no 1 de 04 de novembro de 2011; incluindo no item quatro o Laboratório de Espectroscopia e 20 

Laser conforme, cadastro no portal da PROPPI, item seis  Aprovação do pedido de home office do 21 

pessoal da Unidade Gestora e Assuntos Gerais. Constatada a existência de quórum, o presidente abriu a 22 

sessão e iniciou no item um que houve, em regime de votação, a aprovação por unanimidade, da ata da 23 

septuagésima reunião ordinária do colegiado do ICEx, sem alterações.  No item dois, foi aprovado a ata 24 

ad referendum nº treze que aprovou ad referendum a indicação dos servidores ELISABETH DE MORAES 25 

D’ANDREA, GÉRSON CHAVES DE ALMEIDA como membros titulares e LUISA DE OLIVERIA e MARCELO 26 

MENEZES DA SILVA GOMES como membros suplentes para comporem comissão eleitoral para escolha 27 

dos representantes técnico-administrativos no Colegiado de Unidade do Instituto de Ciências Exatas.  No 28 

item três que foram aprovados, em bloco,  os planos de trabalhos, Anexo I da Instrução de Serviço 29 

PROGEPE no oito de trinta de abril de dois mil e vinte referente ao mês abril de dois mil e vinte e um, dos 30 

seguintes servidores: Daniel Rodrigues Cardoso, Eduardo de Souza Lima, Elisabeth De Moraes D'Andrea, 31 

Gabriella de Souza Xavier, Larissa Vitória Cardoso Cusielo, Letícia Lopes Tavares de Lima, Luísa de 32 

Oliveira Almeida, Marcelo Menezes da Silva Gomes, Nathália Machado Lima Ferreira, Pedro Henrique 33 

Lima de Oliveira Silva, Patrícia Araújo Rios, Rafael Ângelo Nobuyuki Sano, Edgar Eller Junior; André 34 

Ebling Brondani, Patrícia Alves Carneiro, Andréa Aparecida Ribeiro Alves e Licínio Lima Silva Portugal; 35 

José Augusto Oliveira Huguenin, Leandro Ferreira Pedrosa e Ivan Wilber Aguilar Marone  e Carlos 36 

Eduardo Fellows.  No item quatro, foram aprovados em bloco, por unanimidade, a renovação dos 37 

espaços dos laboratórios:  Laboratório de Química de Materiais (Tsete), Laboratório de Pesquisa de 38 

Química (cento e quatro C) e Laboratório de Química Analítica e Química Ambiental (Tcinco), 39 

Laboratório de materiais e eletroquímica (cento e seis C) e Laboratório Multiusuário (T três) (enviado 40 
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dentro do prazo em oito de outubro de dois mil e vinte).  Passando para o item cinco, o professor 41 

Fellows sugeriu a alteração da Resolução do colegiado do VCX, nº um de quarto de novembro de dois 42 

mil e onze, no que tange ao item quatro que se refere a lista dos laboratórios multiusuários.  O 43 

professor Fellows sugeriu a proposição um: fazer a atualização dos laboratórios multiusuários na 44 

resolução ou a proposição dois fazer uma redação de forma geral para atender as modificações atuais e 45 

futuras.  Abriu-se a sessão para discussão. Ficou decidido que será analisado na próxima reunião do 46 

colegiado. No item seis, com a palavra, a servidora Letícia Lopes Tavares de Lima fez uma  apresentação 47 

(em anexo), informando a plenária a importância da Unidade Gestora para o instituto, listando as 48 

atividades realizadas em Home Office durante a pandemia, os resultados alcançados  e a contribuição 49 

que a Unidade Gestora oferece exercendo suas atividades na modalidade Home Office; fundamentando 50 

a solicitação com as seguintes normativas : IN do Ministério da Economia/Secretaria Especial de 51 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal nº 52 

sessenta e cinco, de trinta de julho de dois mil e vinte estabelece orientações, critérios e procedimentos 53 

gerais para implantação do teletrabalho e Portaria MEC nº cinquenta e um, de vinte e nove de janeiro 54 

de dois mil e vinte e um que autorizou mediante pedido feito em processo administrativo, o 55 

IFSULDEMINAS a realizar programa de gestão, na modalidade teletrabalho.  Abriu-se a sessão para 56 

discussão.  A professora Marina Sequeiros concordou que a produtividade é maior em home office e 57 

que há necessidade de disciplina. A professora Marina sugeriu que fique estabelecido os horários de 58 

atendimento e os canais de comunicação. A professora Ana Angélica esclareceu que como envolve 59 

questões trabalhistas e jurídicas não se sente à vontade de votar sobre este item 6 da pauta, pois não há 60 

esclarecimentos sobre as possíveis implicações administrativas, jurídicas e funcionais sobre tal 61 

solicitação de teletrabalho (no momento pós-pandemia) na universidade / UFF. O professor Fellows 62 

esclareceu que a proposta ao colegiado é votar a aprovação do envio da solicitação aos órgãos 63 

competentes da UFF. Para ficar mais claro, o professor Fellows solicitou que seja trocado o nome, do 64 

item seis de aprovação para nada opor, devido não ser competência do colegiado de unidade votar 65 

sobre a aprovação desta solicitação. Foi aprovado, com quatro abstenções, o envio da solicitação de 66 

home office do pessoal da Unidade Gestora para aprovação nos órgãos competentes da UFF.  Em 67 

Assuntos Gerais, com a palavra, o servidor Rafael Ângelo Nobuyuki Sano apresentou os Aspectos Gerais 68 

de aplicação do Decreto nº dez mil cento e trinta e nove/dois mil e dezenove na UFF.  Participante do GT 69 

Setorial REVISA UFF juntamente com Letícia Lopes Tavares de Lima apresentou a plénaria como foi feito 70 

a revisão dos atos normativos inferiores ao decreto no ICEx.  Informou que os atos que foram feitos fora 71 

do padrão UFF deverão ser revogados ou convalidados. Finalizando o Rafael solicitiu o apoio das chefias, 72 

pois precisará encaminhar o material aos chefes de departamento, diretor de unidade e coordenadores 73 

de curso para análise com um prazo de um mês para retorno à comissão.  A servidora Leticia esclareceu 74 

que a triagem já detectou quais os atos serão convalidados ou revogados e que precisaria da 75 

confirmação das chefias.  A professora Patrícia sugeriu que o envio seja feito no início do próximo 76 

semestre.  A plenária concordou, por unanimidade, com o prazo de trinta dias a partir do envio, com 77 

possibilidade de estender o prazo. Seguindo, o professor Fellows informou, que a reitoria esta 78 

propondo a informatização de todos os serviços da Universidade e teceu comentários sobre os produtos 79 

desenvolvidos pelo STI/VCX. Diante disso, o STI/VCX está iniciando a implantação das demandas das 80 

secretarias administrativas do ICEx no GLPI que é uma plataforma gratuita.  A secretaria dos 81 

departamentos já iniciou a implementação que esta na face de mapeamento de processos.  A 82 
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informatização das demandas das secretarias vai oferecer um maior controle dos processos apontando 83 

os gargalos para a posteriori análise.  Com a palavra a servidora Elisabeth (president da comissão 84 

eleitoral para escolha dos representantes técnico-administrativos no colegiado de unidade do Instituto 85 

de Ciências Exatas) que informou que está aberta o período de inscrição para o processo eleitoral, 86 

contendo quatro vagas com o critério de escolha de maior voto e avisou que até o momento não 87 

houveram inscritos. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião ordinária às quinze horas e 88 

vinte e quatro minutos e eu, Elisabeth de Moraes D’Andrea, lavrei a presente ata, que, após lida e 89 

aprovada pelo Colegiado, será assinada por mim e pelo presidente da reunião, em virtude do 90 

isolamento social referente à pandemia do Covid-dezenove. 91 
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