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ATA DA 63ª REUNIÃO DO COAD DE 23/07/2021

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas, por

meio  do  aplicativo  computacional  Google  Meet,  reuniu-se  o  Conselho  Acadêmico  e

Administrativo, em sessão ordinária, sob a Presidência do professor Renato Adriane Alves

Ruas,  Diretor  Geral,  com  a  presença  do  seguintes  conselheiros:  servidora  Sinara

Guimarães, representantes dos servidores técnico-administrativos, professora Camila Rocha

da Silva, Chefe do Instituto de Ciências Agrárias, professora Meire de Oliveira Barbosa,

Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, professor Hernani Martins Júnior,

Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas,  professor Gilberto Venâncio Luiz,

chefe  do  Instituto  de  Ciências  Humanas  e  Sociais,  professora  Jaqueline  Dias  Pereira,

representante dos docentes, servidor técnico-administrativo Luciano Lopes Pereira, Diretor

Administrativo e Financeiro,  professora Virgínia Souza Santos, Diretora  de Extensão e

Cultura,  professor  Everaldo  Antônio  Lopes,  Diretor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,

professor Fábio André Teixeira, Diretor de Ensino, Bruno Barbosa Oliveira, representante

da Câmara Comunitária e Jader Alves Ferreira, representante discente da pós-graduação.

Ao iniciar a reunião, Prof. Renato Ruas cumprimentou a todos e solicitou a inclusão dos

seguintes processos na pauta: processo de progressão docente João Fernando Mari, Adjunto

3 para  Adjunto  4  (23114.910088/2021-21),  e  processo  de  solicitação  de  licença  para

capacitação  do  servidor  Washington  Martins  Pontes  (23114.905375/2019-02).  Os

conselheiros  aprovaram  por  unanimidade  a  inclusão  dos  referidos  itens  na  pauta.  Em

seguida,  prof.  Renato  parabenizou  o  time  Enactus  do  Campus,  pelo  primeiro  lugar  no

ENEB, com os projetos Q, Mulheres de Chaves e Raízes, contemplado com o primeiro

lugar nacional, tendo a possibilidade de concorrer ao campeonato Mundial. Dando início ao

primeiro  item da pauta:  Apreciação da ata da 62ª  reunião (em anexo):  colocada em

votação,  a  referida  Ata  foi  aprovada  por  unanimidade. 2.  Homologação  de  ad

referendum:  Prof.  Renato  procedeu  com  a  explicação  detalhada  de  cada  uma  das

aprovações  por  ad referendum.  2.1.  Promoção/Progressão de docentes: 2.1.1.  Martin

Jesus  Aparicio  Alcalde,  Adjunto  2  para  Adjunto  3  (23114.909779/2021-81);  2.1.2.

Clausius  Duque Gonçalves  Reis,  Adjunto  2  para  Adjunto  3  (23114.909150/2021-31);

2.1.3. Milene Therezinha das Dores, Adjunto 4 para Associado 1 (23114.909542/2021-
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09);  2.1.4.  Michele  Morais  Oliveira  Pereira,  Assistente  2  para  Adjunto  1

(23114.909565/2021-13); 2.1.5.  Márcio  Santos  Soares (23114.908704/2021-83);  2.2.

Formalização  de  convênio  até  R$15.000,00:  2.2.1.  Marcelo  Rodrigues  dos  Reis

(23114.909174/2021-91);  2.2.2.  Tatiana  Coura  Oliveira (23114.909707/2021-34);

Colocadas  em votação em bloco,  foram aprovadas  por  unanimidade  pelos  conselheiros

presentes.  2.3.  Acordo  de  cooperação  técnica:   2.3.1.  Wanderson  Mendes  Rocha

(23114.910198/2021-92);  2.3.2.  José  Hitoiti  Okuyama (23114.910511/2021-92);

Colocadas  em votação em bloco,  foram aprovadas  por  unanimidade  pelos  conselheiros

presentes.  2.4.  Treinamento Docente: Matheus Nohra Haddad,  adiamento da licença

para realizar pós-doutorado (23114.914048/2020-77);  Colocada em votação foi aprovada

por unanimidade pelos conselheiros presentes. 2.5. Redistribuição da UNIR para UFV

CRP - Luciana Teixeira (23114.908208/2021-20); Colocada em votação foi aprovada por

unanimidade  pelos  conselheiros  presentes. 2.6.  Realização  de  concurso  docente:

Construção Civil e Materiais de Construção Civil  (23114.912250/2020-64);  Colocada

em votação foi  aprovada por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  2.7.  Concurso

docente substituto: 2.7.1. Finalização de Concurso para Estruturas de Aço, Estruturas

de  Madeira,  Resistência  dos  Materiais  e  Estática  (23114.903886/2021-04);  2.7.2.

Finalização de Concurso para Ergonomia, segurança do trabalho, gestão da inovação

tecnológica  e  projeto  de  fábrica  (23114.905025/2021-52);  2.7.3.  Finalização  de

Concurso para  Sistemas  de  Produção,  Engenharia  Econômica,  Custos  Industriais,

Economia da produção, Controle Estatístico da Qualidade e de Processos, Projeto de

Produto  I  e  II  (23114.905638/2021-90);  2.7.4.  Finalização  de  Concurso  para

Programação,  Algoritmos  e  Estruturas  de  Dados  e  afins  (23114.907660/2020-93);

2.7.5. Abertura de Concurso para Geotecnia e Transportes  (23114.908833/2021-71);

2.7.6. Contratação de segundo colocado concurso de Nutrição (23114.909754/2021-88);

2.7.7.  Contratação  de  segundo  colocado  concurso  Ciências  Contábeis

(23114.910613/2021-16); Colocadas  em  votação  em  bloco,  foram  aprovadas  por

unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  3.  Relatório  de  acompanhamento  de  pós-

graduação  servidor  técnico-administrativo:  3.1.  Jader  Alves  Ferreira

(23114.906037/2019-80);  3.2.  Nathan  Rabelo  Martins  (23114.900214/2020-58).  Após

apreciação  pelos  conselheiros  presentes,  os  relatórios  de  acompanhamento  de  pós-
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graduação apresentados pelos servidores nos processos foram aprovados por unanimidade.

4. Relatório de Acompanhamento de Treinamento docente: 4.1. Guilherme Mendonça

Freire  (23114.910679/2019-83);  4.2.  Michele  Morais  Oliveira  Pereira

(23114.909272/2020-47); 4.3. Jéssica Rayse de Melo Silva Ávila (23114.911003/2020-

41);  4.4.  Leonardo  Carvalho  Mesquita  (23114.900035/2019-87);  4.5.  Guilherme  de

Castro Pena (23114.909721/2020-57);  Após apreciação pelos conselheiros presentes, os

relatórios de acompanhamento de treinamento apresentados pelos docentes nos processos

foram aprovados por unanimidade. 5. Criação do Núcleo de Estudos Econômicos do Alto

Paranaíba  –  NEEAP  (23114.907314/2020-13):  foram  realizadas  as  alterações  no

regimento, propostas na reunião anterior do conselho. Colocado em votação, o processo foi

aprovado por unanimidade.  6. Plano Capacitação Docente 2022-2025. 6.1. Instituto de

Ciências Biológicas e da Saúde (23114.902423/2019-01): Prof. Renato informou que não

há previsão de licença para capacitação para 2020. Colocado em votação foi aprovado por

unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  6.2.  Instituto  de  Ciências  Agrárias

(23114.902422/2019-58): prof. Renato informou que também não há previsão de licença

para capacitação para 2020.  Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade pelos

conselheiros  presentes.  6.3.  Instituto  de  Ciências  Humanas  e  Sociais

(23114.902425/2019-91): prof. Renato informou que a PPG deu parecer contrário ao plano

de  capacitação,  seguindo  o  parágrafo  segundo  do  artigo  91  da  resolução  08/2019  do

CONSU:“§ 2º A capacitação em nível de doutorado deverá ser realizada, no exterior, em

instituição ou programa de excelência ou, se no país, em programas de pós-graduação com

conceito igual ou superior a 5, conforme resultados da última avaliação dos programas de

pós-graduação  realizada  pela  CAPES”.  Após  discussão  entre  os  presentes,  o  Conselho

optou por aprovar o plano de capacitação do IHP, levando em consideração a importância

da  capacitação  dos  docentes  em nível  de  doutorado,  para  o  bom desenvolvimento  dos

cursos em estão vinculados, considerando que as instituições escolhidas pelos docentes para

capacitação, dentre elas a UFV, são reconhecidas nacionalmente. Além disso, reconhece

também o fator da limitação geográfica, uma vez que apenas uma Instituição do estado de

Minas  Gerais  possui  nota  de  avaliação  que  atenda  a  Resolução  08/2019/CONSU.  7.

Progressão  docente  João  Fernando  Mari, Adjunto  3  para  Adjunto  4

(23114.910088/2021-21): Colocado em votação, o processo foi aprovado por unanimidade
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pelos conselheiros presentes.  8.  Solicita licença para capacitação  Washington Martins

Pontes (23114.905375/2019-02): O servidor apresenta os relatórios de acompanhamento do

doutorado que está em andamento, e solicita licença integral para capacitação a partir de 10

de  agosto. Colocado  em  votação,  o  processo  foi  aprovado  por  unanimidade  pelos

conselheiros  presentes.  9.  Informes Gerais.  Prof. Renato informou aos presentes que a

UFV  conseguiu  09  vagas  de  docentes  junto  à  Secretaria  de  Educação  Superior

(SESU/MEC).  Essas  vagas  serão  distribuídas  em toda  a  instituição,  utilizando  critérios

técnicos  e  estratégicos  definidos  junto  à  CPPD,  e  o  Campus  já  está  realizando  os

levantamentos necessários e mapeando as demandas para enviar à Reitoria. O Campus está

trabalhando  o  retorno  presencial  das  atividades  administrativas,  o  Registro  Escolar  já

retomou  o  atendimento  presencial  de  segunda  a  sexta,  a  Biblioteca  está  realizando

empréstimos e recebendo devoluções de livros, a Diretoria de Assuntos Comunitários está

atendendo presencialmente, dentre outras secretarias. Nesse sentido, a Diretoria Geral fará

um levantamento dos dias e horários presenciais e fará a divulgação dessas informações.

Em seguida prof. Renato informou que já estão acontecendo as atividades de comemoração

ao  aniversário  do  Campus,  e  já  recebemos  duas  moções  de  aplausos,  na  Câmara  de

Vereadores  de Carmo do Paranaíba  movida  pela  vereadora  Laura  Luiza  Oliveira  Melo

Vaccaro, e na Câmara de Vereadores de Rio Paranaíba movida pelo vereador Nilton Silva

Boaventura. Ressaltou que essas homenagens são um reconhecimento excelente trabalho de

cada servidor  e  estudante.  Em seguida detalhou as atividades  comemorativas  que estão

sendo realizadas, e convidou a todos para acompanharem, no dia 26 de julho, a transmissão

ao vivo da solenidade comemorativa, onde será feita a inauguração de obras e o lançamento

do  livro  “15  anos  da  UFV  Campus  Rio  Paranaíba:  Uma  história  de  sucesso”,  e  será

distribuído um exemplar para cada servidor. Finalizando os informes gerais, prof. Renato

também informou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou a instalação

da placa indicativa do Campus no trevo entre as BRs 354 e 262, trazendo uma visibilidade

muito grande para o CRP e para a cidade de Rio Paranaíba.  Concluída a apreciação dos

itens de pauta e dados os informes, não havendo mais nada a tratar, às onze horas e vinte e

cinco  minutos  o  Presidente  do  COAD  agradeceu  a  participação  de  todos  e  deu  por

encerrada a reunião, e eu, Lais Barbosa Vieira, secretária ad hoc do Conselho Acadêmico e
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Administrativo, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada será assinada pelo Presidente e

por mim, Secretária.

5

122

123


