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ATA DA 67ª REUNIÃO DO COAD DE 18/03/2022

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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, representante dos servidores técnico-administrativos, professora Camila Rocha

da Silva, Chefe do Instituto de Ciências Agrárias, professor Gilberto Venâncio Luiz, chefe

do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, professor Hernani Martins Júnior, chefe do

Instituto  de  Ciências  Exatas  e  Tecnológicas,  professora  Tatiana  Coura  Oliveira,

representante  suplente  dos  docentes,  servidor  técnico-administrativo  Luciano  Lopes

Pereira, Diretor Administrativo e Financeiro, professor Everaldo Antônio Lopes, Diretor de

Pesquisa  e  Pós-Graduação,  professora  Virgínia  Souza  Santos,  Diretora  de  Extensão  e

Cultura, professor Fábio André Teixeira, Diretor de Ensino, professora Milene Therezinha

das Dores, representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, professor  Pablo Luiz

Araújo  Munhoz,  representante  suplente  da  Câmara  de  Ensino,  servidora  técnico-

administrativa Rita Amélia Rocha Oliveira, representante suplente da Câmara Comunitária,

Jader Alves Ferreira, representante discente da pós-graduação, Luke Chinonye Rodrigues

Oguanobi, representante discente da graduação. A professora Meire de Oliveira Barbosa,

Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, justificou a ausência. Ao iniciar a

reunião, Prof. Renato Ruas cumprimentou a todos, informando que a reunião contará com o

auxílio  dos servidores Lais  Barbosa e Thiago Borges,  que devido a mudanças  no setor

passa  a  ter  como  secretário  do  COAD  o  servidor  Thiago.  Informou  ainda  que  estão

ocorrendo mudanças de membros do Conselho tendo em vista o término de mandato de

alguns conselheiros,  e apresentou os representantes suplentes que participam da reunião.

Foi  informado que  na  pauta  será  tratado  um processo  de  interesse  do  professor  Pablo

Munhoz, que participa da reunião como representante suplente da Câmara de Ensino, e que

no momento da análise do item será solicitada a ausência do interessado para que seja feita

a  apreciação  do  item.  Foi  solicitado  a  inclusão  dos  seguintes  processos  na  pauta:  Ad

referendum de Concurso da Nutrição (23114.915396/2021-42) e Solicitação de  Convênio

até R$15.000,00, referente  a  projeto de extensão do professor  Flávio Lemes Fernandes
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(23114.903773/2022-81),  sendo  as  inclusões  aprovadas  por  unanimidade.  A  professora

Camila informa que participará da reunião até as noves horas devido ter outro compromisso

e não ter conseguido reagendar. Assim passou-se à análise do itens da pauta: 1. Apreciação

da ata da 66ª Reunião do COAD: colocada em votação, a referida ata foi aprovada por

unanimidade. 2. Homologação de  ad referendum:  Prof.  Renato procedeu a explicação

detalhada de cada uma das aprovações por  ad referendum.  2.1.    Progressão Docente:

2.1.1. Marlon Corrêa Pereira -  Associado 2 para Associado 3 (23114.920156/2021-60);

2.1.2. Rodrigo Moreira  -  Adjunto A1 para Adjunto A2 (23114.920455/2021-02);  2.1.3.

Rubens  Pasa  -  Associado  3  para  Associado  4  (23114.900138/2022-42);  2.1.4.  Flávio

Lemes Fernandes - Associado 2 para Associado 3 (23114.900330/2022-39); 2.1.5. Rachel

Carlos Duque Reis - Adjunto 3 para Adjunto 4 (23114.900726/2022-86);  2.1.6. Gilberto

Venâncio Luiz - Adjunto 3 para Adjunto 4 (23114.900804/2022-42);  2.1.7. Lays Matias

Mazoti  Correa -  Adjunto 1 para  Adjunto  2 (23114.901783/2022-82);  2.1.8. Pablo  Luiz

Araújo Munhoz - Adjunto 2 para Adjunto 3 (23114.902004/2022-66); 2.1.9. Camila Rocha

da  Silva  -  Adjunto  2  para  Adjunto  3  (23114.902085/2022-02);  2.1.10. Renato  Adriane

Alves Ruas - Associado 2 para Associado 3 (23114.902184/2022-86);  2.1.11. Frederico

Garcia Pinto - Associado 2 para Associado 3 (23114.902559/2022-16). Na análise do item

2.1.10 o professor Renato se ausentou da sala para aprovação do ad referendum em que era

parte interessada, sendo a aprovação conduzida pelo professor Everaldo Lopes. Retornando

à sala foi dada continuidade à leitura dos  demais itens que, colocados em aprovação em

bloco,  foram aprovados por unanimidade.  2.2. Colação de grau especial:  2.2.1. Daniel

Figueiredo  Januario  Silva  -  Engenharia  de  produção  (23114.900560/2022-06);  2.2.2.

Rafaela Monteiro de Almeida - Ciência e Tecnologia de Alimentos (23114.901948/2022-

16),  colocados  em votação  em bloco,  os  processos  de  colação  de  grau  especial  foram

aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. 2.3.  Formalização de convênio

acima de R$15.000,00: 2.3.1. Frederico Garcia Pinto (23114.909438/2020-25) – Termo

aditivo convênio com a ANAPA; 2.3.2. Flávio Lemes Fernandes (23114.904053/2021-52)

–  Termo  aditivo  convênio  com  a  FMC  Química;  2.3.3. Frederico  Carlos  Martins  de

Menezes Filho (23114.902911/2022-13). Colocados em votação em bloco, os processos de

formalização de convênio foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes.

2.4.    Concurso Professor Permanente: 2.4.1. Abertura de concurso, curso de Engenharia
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de Produção (23114.901973/2022-08); 2.4.2. Abertura de concurso, curso de Sistemas de

Informação (23114.902005/2022-19);  2.4.3.  Abertura  de concurso,  curso de  Agronomia

(23114.902454/2022-59),  que  colocados em votação,  foram aprovados por unanimidade

2.5.  Relatório  de  acompanhamento  de  pós-graduação  servidor  técnico-

administrativo: 2.5.1. Yasmine Simões de Oliveira – relatórios e prorrogação de prazo

para  conclusão  do  curso  (23114.900749/2020-29);  2.5.2. Cleyde  Cristina  Rodrigues  –

relatórios  e  suspensão  do  afastamento  total  (23114.912556/2019-87),  tendo  em vista  a

aprovação da  servidora  no concurso docente  do IHP.  Após análise  os  processos  foram

aprovados  por  unanimidade.  2.6. Solicitação  de  licença  capacitação:  2.6.1. Yasmine

Simões de Oliveira (23114.901407/2022-98), explicada a solicitação da servidora, além do

item  2.6.2.  Lillian  do  Nascimento  Gambi  (23114.907955/2020-60),  que  já  havia  sido

aprovado anteriormente  porém adiado devido à  pandemia  e  que agora será continuado,

sendo aprovados por unanimidade. Passando aos demais processos da pauta: 3.  Relatório

de  acompanhamento  de  pós-graduação  servidor  técnico-administrativo:

3.1.  Washington Martins Pontes (23114.905375/2019-02);  3.2. Graziele Cristina Ferreira

(23114.901715/2021-32);  3.3.     Nathan  Rabelo  Martins  (23114.900214/2020-58);

3.4. Jader  Alves  Ferreira  (23114.906037/2019-80);  3.5. Vinícius  Guimarães  Nasser

(23114.909788/2020-91):  não  havendo  contrários,  os  relatórios  foram  aprovados  por

unanimidade.  4.  Estágio  Probatório:  Luanda  Medeiros  Santana  –  relatório  final

(23114.905110/2019-04): considerando as aprovações das instâncias anteriores, o relatório

final foi aprovado por unanimidade.  5. Denominação de espaço físico  – ambulatório de

atenção nutricional  UFV-CRP (23114.917361/2021-48): foi apresentada a solicitação do

Colegiado  do  curso  de  Nutrição,  também  discutida  no  IBP,  sendo  aprovada  nessas

instâncias. Feita a leitura do ofício que solicita a homenagem, o professor Renato informou

que a Resolução 12/2014/CONSU permite  a nomeação de alguns espaços,  devendo ser

comprovada a relevância dos serviços prestados pela pessoa cujo nome terá denominado ao

espaço  físico.  Não  havendo  comentários  por  parte  dos  presentes,  o  professor  Renato

solicitou ao Colegiado do Curso de Nutrição a elaboração de um relatório a respeito dos

relevantes serviços prestados pela professora Luciana, como forma de embasar o pedido

nas instâncias superiores, dessa forma, assim que o relatório for incluído no processo será

encaminhado para apreciação do CONSU. Não havendo contrários ao exposto, a solicitação
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foi aprovada por unanimidade. 6. Contratação professor substituto: curso de Ciências de

Alimentos - Homologação Resultado Final (23114.920304/2021-46): foi informado que o

concurso para substituição  da professora Isadora está  em andamento,  enquanto  isso foi

realizada a  seleção de professor  substituto,  que segue para homologação.  Colocado em

votação  o  item  foi  aprovado  por  unanimidade.  7. Licença  para  tratar  de  assuntos

particulares:  Pablo  Luiz  Araújo  Munhoz  (23114.902271/2022-33):  como  a  parte

interessada está presente na reunião, foi solicitado ao professor Pablo que se retirasse da

sala de reunião e informada a dinâmica de apreciação do item em pauta. Como o professor

solicitou o  uso da palavra, a solicitação será analisada pelos presentes e se aprovada, o

professor terá cinco minutos quando retornar à sala e  terá sua fala,  momento que serão

permitidas  perguntas  objetivas  e,  na  sequência,  se  ausentará  novamente  para  que  a

discussão e deliberação seja realizada. Após a saída do professor Pablo da sala, foi feita a

leitura  do  ofício  de  solicitação  e  o  encaminhamento  do  IEP  por ad  referendum do

Colegiado  do  Instituto  para  análise  do  COAD.  Colocado  em  apreciação,  o  pedido  do

professor para uso da fala foi aprovada, sendo permitida perguntas ou dúvidas ao professor

de  forma  objetiva.  O  professor  Hernani  pediu  o  uso  da  palavra  e  esclareceu que  a

solicitação do professor tem embasamento na lei, se manifestando favorável à solicitação

da licença. O professor Renato enfatizou que o papel da Conselho é trabalhar de forma

institucional, devendo analisar as dificuldades que o campus poderá sofrer com a liberação

dessa licença. Foi aberta a palavra ao professor Pablo que retornou à sala, justificando a

solicitação por problemas familiares, reconhecendo a dificuldade de carga horária do curso

de Sistemas Informação que, no entanto, considerou a saída para treinamento que estava

programada  e  que  foi  adiada  por  esses  problemas  familiares.  Foi  informado  que  há  a

possibilidade  de  atuar  no  mercado  de  trabalho,  o  que  pode  ser  considerado  como  um

retorno  para  a  instituição  e  aplicar  os  conhecimentos  na  atuação  dentro  do  campus,

acreditando que o maior afetado pela saída seria o curso de Sistemas, devido ao aumento da

carga horária, no entanto, a licença foi aprovada pela comissão do curso. O professor Pablo

se ausentou novamente da sala e o professor Renato inciou a deliberação, informando que a

análise não deve se embasar por questões precedentes, devendo cada pedido ser analisado

de  forma  particular.  Aberta  a  palavra  aos  presentes  e  após  discussões  por  parte  dos

conselheiros, passou-se à deliberação da solicitação, sendo proposta a votação pelo sistema
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de votação da UFV, e após as orientações foi realizada a votação online de forma secreta,

sendo computados sete votos contrários e cinco favoráveis, dessa forma a solicitação de

licença  para  tratar  de  assuntos  particulares  solicitada  pelo  professor  Pablo  Munhoz foi

indeferida  pela  maioria  dos  conselheiros,  resultado  que  foi  informado  ao  professor  ao

retornar  à reunião.  Dando continuidade  foram analisados os itens incluídos  na pauta  8.

Finalização de Concurso  - professor efetivo da Nutrição (23114.915396/2021-42): após

repassar  as  informações  o  item  foi  aprovado  por  unanimidade.  9.  Formalização de

Convênio  até R$15.000,00 -  Flávio  Lemes  Fernandes  (23114.903773/2022-81):  não

havendo contrários o item foi aprovado por unanimidade. 10. Informes Gerais: o professor

Renato demonstrou preocupação quanto ao baixo número de matrículas no campus, com

alguns cursos sem alunos para serem convocados, e que será feita uma reunião na próxima

semana  para  discussão  com  coordenadores  e  gestores.  Foi  informado  ainda  que  os

elevadores do CIP e LAE chegaram e na próxima semana uma equipe de Viçosa  virá ao

campus para adequar os fossos, atendendo às questões de acessibilidade e quanto à Estação

de Tratamento de Esgoto informou que a obra está bastante adiantada. Não havendo mais

nada  a  tratar,  às  nove horas  e  cinquenta  minutos o  Presidente  do  COAD agradeceu  a

participação de todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Thiago Corrêa Borges, secretário

ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada

será assinada pelo Presidente e por mim, Secretário.


