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ATA DA 69ª REUNIÃO DO COAD DE 22/07/2022

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e dez

minutos,   na  sala  PVA223  do  Pavilhão  de  Aulas,  reuniu-se  o  Conselho  Acadêmico  e

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

Ruas, Diretor Geral, com a presença dos seguintes conselheiros: Luciano Lopes Pereira,

Diretor Administrativo e Financeiro; professor  Fábio André Teixeira, Diretor de  Ensino;

professor Everaldo Antônio Lopes, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; Virgínia Souza

Santos,  Diretora  de Extensão e  Cultura;  Camila  Rocha da Silva,  Chefe do Instituto  de

Ciências Agrárias; professor Hernani Martins Júnior, chefe do Instituto de Ciências Exatas

e Tecnológicas; professoras  Tatiana Coura Oliveira e  Fernanda Santiago Chaves Soares,

representantes  dos docentes;  Milene Therezinha das Dores,  representante da Câmara de

Pesquisa e Pós-Graduação; Magno Alves de Oliveira, representante da Câmara de Ensino;

Bruno  Barbosa  de  Oliveira,  representante  da  Câmara  Comunitária;  servidoras  Roberta

Gomes  Prado  e  Deborah  Vieira  Firmino,  representantes  dos  técnico-administrativos;

Vinicius  Guimarães  Nasser,  representante  discente  da  pós-graduação  e  Luke  Chinonye

Rodrigues  Oguanobi,  representante  discente  da  graduação.  Justificaram  a  ausência  os

professores Gilberto Venâncio Luiz e Meire de Oliveira Barbosa. Dando início à reunião,

Prof. Renato Ruas cumprimentou a todos e colocou em apreciação a inclusão na pauta o

processo Relatório  de  pós-doutorado  da  professora  Marilene  Souza  Campos

(23114.901817/2020-77), sendo aprovado por unanimidade. Assim passou-se à análise do

itens da pauta: 1. Apreciação da ata da 68ª Reunião do COAD: colocada em votação, e

não  havendo  correções,  a  ata  foi  aprovada  por  unanimidade. 2.  Homologação  de  ad

referenda: Prof. Renato procedeu a explicação detalhada de cada uma das aprovações por

ad  referendum,  conforme  segue: 2.1.   Progressão/Promoção  Docente:  2.1.1.  André

Mundstock Xavier de Carvalho - Associado 1 para Associado 2 (23114.904996/2022-66);

2.1.2. Allan Robledo Fialho e Moraes - Adjunto 3 para Adjunto 4 (23114.907778/2022-83);

2.1.3. Ney Paulo Moreira – Adjunto 4 para Associado 1 (23114.911615/2022-03);  2.1.4.

Everaldo Antônio Lopes – Associado 2 para Associado 3 (23114.911725/2022-67); 2.1.5.

Moema Lopes Ramos - Adjunto 3 para Adjunto 4 (23114.911745/2022-38);  2.1.6. Felipe

Zilio - Adjunto 1 para Adjunto 2 (23114.910563/2022-40), que colocados em votação em
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bloco  foram aprovados  por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.   2.2.  Concurso

docente  Efetivo:  2.2.1.  Finalização  de  concurso  Sistemas  de  Informação

(23114.902005/2022-19); 2.2.2. Abertura de concurso Ciência e Tecnologia de Alimentos

(23114.908863/2022-69).    2.3. Concurso docente Substituto - Finalização de concurso

para o curso de Nutrição (23114.904517/2022-10). Colocado em votação, os despachos

foram aprovados  por  unanimidade. 2.4. Formalização  de  convênios  até  R$15.000,00:

2.4.1.  Flávio  Lemes  Fernandes  (23114.909059/2022-05);   2.4.2.  Maria  Elisa  de  Sena

Fernandes  (23114.909208/2022-28,  23114.909468/2022-01,  23114.909476/2022-40,

23114.909480/2022-16,  23114.909486/2022-85,  23114.909490/2022-43,

23114.909496/2022-11,  23114.909708/2022-60,  23114.909723/2022-16,

23114.909724/2022-52,  23114.909725/2022-05,  23114.909726/2022-41,

23114.910342/2022-71,  23114.910560/2022-14,  23114.910572/2022-31).  Nesse  item foi

feito o esclarecimento que o grande número de convênios realizados pela professora Maria

Elisa se dá pelas parcerias realizadas para o evento Mulheres Agro, com apresentação dos

valores e parceiros de cada convênio.  Colocados em votação em bloco, os processos de

formalização de convênio elencados foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros

presentes.  2.5.  Formalização de Acordo de Cooperação Técnica:  2.5.1. Maria Elisa de

Sena  Fernandes  -  Grupo  Mulheres  AGRO  UFV-CRP  23114.910487/2022-72);

2.5.2.  Termo  Aditivo  ao  Acordo  de  Parceria  entre  a  UFV  e  José  Hiroiti  Okuyama

(23114.910511/2021-92), após esclarecimentos sobre os acordos firmados, os despachos

foram aprovados por unanimidade.  2.6. Autorização para Cursar Pós-Graduação para

Servidor  técnico-administrativo:  2.6.1.  Yasmine  Simões  de  Oliveira

(23114.900749/2020-29), informada a solicitação da servidora, que não acarretará prejuízo

às atividades, sendo aprovada por unanimidade.    2.7. Exercício Provisório na PGP do

servidor  Gualberto  Souza  Lima  e  Silva  (23114.911297/2022-72): feita  a  leitura  da

solicitação  encaminhada  pela  PGP,  foi  aberta  a  discussão  e  colocada  em  votação,  o

professor Hernani se manifestou contrário por considerar as demandas dos setores do CRP.

Dessa forma, o  ad referendum foi aprovado pela maioria dos presentes.  3. Relatório de

acompanhamento  de  pós-graduação  servidor  técnico-administrativo  -  3.1.  Rodrigo

Ribeiro Rocha (23114.912076/2021-31): apresentado o relatórios os processo foi aprovado

por unanimidade.  4. Finalização de Estágio Probatório:  4.1. Betânia Morely de Paula
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Cota  (23114.911421/2020-38)  e  4.2.  Rafaela  Heloisa  Carvalho  Machado

(23114.908814/2020-64),  sendo os  processos  aprovados  em bloco  por  unanimidade.  5.

Relatório  Final  de  Licença  Capacitação:  5.1.  Marlon  Correa  Pereira

(23114.915997/2021-55) e 5.2. Michele Morais Oliveira Pereira (23114.916159/2021-07):

apresentados os relatórios,  os processos foram aprovados em bloco por unanimidade.  6.

Regularização  de  treinamento  docente:  6.1.  Michelle  Aparecida  Vieira

(23114.908556/2022-88) e 6.2. Cleyde Cristina Rodrigues (23114.903713/2022-69):  após

apresentação, os processos foram aprovados em bloco por unanimidade.    7. Alteração de

Horário  do  Servidora  Ana  Paula  de  Souza,  ocupante  do  cargo  de  Bibliotecária

(23114.908055/2022-00): feita a contextualização da solicitação, o professor Renato passou

a palavra ao professor Fábio que entende que existe a possibilidade de redução da carga

horária da servidora e explica as condições acordadas para sua aprovação, conforme consta

no  processo,  sendo  que  a  redução  poderá  ser  revogada  caso  as  funções  não  sejam

desempenhadas  da  forma  satisfatória.  Após  discussão  pelos  presentes,  colocado  em

votação, os conselheiros aprovaram o referido item por unanimidade.  8. Atualização do

Planejamento  de  Treinamento  de  Docentes  do  IEP  (23114.902424/2019-47):  foram

apresentadas as solicitações de afastamento para treinamento, em que o professor Everaldo

reforçou a importância da nota da instituição na CAPES, sendo que instituições com notas

menores que 5 devem ser justificadas, devendo essa questão ser analisada pelas comissões e

Instituto. O professor Magno questionou sobre a possibilidade de contratação de substituto

para  os  treinamentos  de  pós-doutorado,  sendo  informado  que  devido  às  limitações  do

orçamento  não  está  havendo  essa  contratação,  devendo  haver  o  planejamento  entre  os

docentes  da  áreas  ou  a  utilização  de  monitor  de  pós-graduação.  Após  discussão  os

afastamentos  solicitados dos docentes do IEP, para o segundo semestre de 2022, foram

aprovados  por  unanimidade.  9.  Proposta  de  Resolução  e  Regimento  Interno  para

InovAlto (23114.912832/2022-11): apresentada a proposta, o professor Renato falou sobre

a necessidade de regulamentação das atividades do centro de inovação e que essa proposta

foi amplamente discutida nos três campi. O professor Everaldo contextualizou as atividades

da Inovalto e apresentou os aspectos gerais da proposta de Resolução, que foi aprovada por

unanimidade.  10.  Relatório de pós-doutorado da professora Marilene Souza Campos

(23114.901817/2020-77):  o  item  incluído  na  pauta  foi  aprovado  por  unanimidade. 11.
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Informes Gerais: foram repassados informes referentes os novos servidores que entraram

em exercício no campus recentemente, além da licença maternidade da professora Virgínia

Santos, que será substituída pela professora Maria Elisa durante esse período. Ainda foram

repassadas informações sobre reunião com o Procurador do MPF referente aos lotes do

INCRA limítrofes  ao CRP 2.  Foi solicitado ao Procurador celeridade ao andamento  no

acordo judicial  por  parte  do INCRA para concretizar  o  repasse dos  lotes.  Também foi

informado que os trabalhos de instalação dos elevadores do CIP estão acontecendo no curto

prazo, sendo realizada a entrega e início da adequação dos dois fossos dos elevadores do

LAE. Foi informado também que a próxima colação de grau será realizada no pátio do

LAE, ao ar livre e será realizada em sessão única. Por último, o professor Renato falou das

realizações  das  comemorações  de  16  anos  do  CRP  e  do  monumento  inaugurado  em

homenagem  a  todos  que  trabalharam  nas  ações  de  enfrentamento  a  COVID-19.  Não

havendo mais nada a tratar, às  nove horas e quarenta minutos o Presidente 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.


