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ATA

 ATA da 8ª Reunião Ordinária do Conselho do Ins�tuto de Física, realizada no dia 20 de setembro, às 09 horas
e 30 minutos, no Auditório CD do bloco 5R.

 

Aos 20 de setembro de 2019 reuniu-se o Conselho do INFIS, com a presença dos senhores conselheiros: José
Maria Villas Bôas (Presidente), Diego Merigue da Cunha, Adevailton Bernardo dos Santos, Gerson Ferreira
Junior, Lucio Pereira Neves, Ricardo Kagimura, Raimundo Lora Serrano,Acácio Aparecido de Castro Andrade,
Maurício Foschini, Alessandro Gontijo da Costa Dia, Flávia Roberta Diamantino e Fernanda Ribeiro Silva.
Justificou a ausência o conselheiro Djalmir Nestor Messias. Após cumprimentar todos os presentes, o Sr.
Presidente iniciou os trabalhos na seguinte ordem: ITEM 1 - Apreciação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do
Conselho do INFIS/2019: Após a solicitação de algumas alterações pelos conselheiros Kagimura e Raimundo,
sem discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. ITEM 2 –
Informes: Acácio: A pós-graduação está passando por reestruturações que altera as linhas de pesquisa. Disse que
este processo será encaminhado para a diretoria e pediu urgência no seu tratamento, com possível marcação de
uma reunião extraordinária. Reforçou convite do churrasco da pós dia 27/9, especialmente para os professores da
pós e solicitou que quem tiver interesse em participar confirme presença até o fim do dia de hoje. Raimundo:
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mostrou preocupação com a política do CTI para instalação de software em equipamentos patrimoniados. Não
considera viável abrir uma O.S toda vez que for necessário instalar um novo software. Sugeriu ao diretor fazer
um ofício solicitando que todos os computadores patrimoniados ao INFIS tenham a senha do administrador
liberados. Em resposta o Sr presidente informou que vai verificar o que pode ser feito junto ao CTI. ITEM 3 -
Ad Referendum da solicitação de licença capacitação da Administradora Andreia Oliveira Pinhal de
Castro para realização de curso de idioma. Relator: Maurício Foschini Processo SEI 23117.069682/2019-
81: O relator leu o novo parecer, com o seguinte teor: “I. RELATÓRIO: a requerente ANDREIA OLIVEIRA
PINHAL DE CASTRO, SIAPE: 2133417, lotada na secretaria do INFIS, com o cargo de administradora,
solicitou uma licença para capacitação em 09 de agosto de 2019, constando no processo os seguintes documentos:
Requerimento de Licença para Capacitação (1454909);Declaração de Vantagens Adicionais e Férias
(1455258);Declaração da Escola de Inglês com cronograma das atividades (1455358);Cronograma das atividades
(1455365);Carta de Solicitação da requerente Andreia Oliveira Pinhal de Castro (1455382);Portaria 36 de
nomeação do relator (1455581);E-mail de encaminhamento do processo para o relator (1456740).Após o relato
do Parecer 23 (1489288), o processo SEI 23117.069682/2019-81 foi baixado em Diligência na 7a Reunião
Ordinária do Conselho do Instituto de Física/2019 (23117.061565/2019-70), cujo conselheiros solicitaram mais
detalhes para inclusão ao processo. Assim, incorporou-se ao processo dois e-mails de solicitações de informações
ao Diretor do INFIS, Prof. Dr. José Maria Villas Bôas e a servidora Andreia Oliveira Pinhal de Castro (e-mails
1499698 e 1499741), obtendo esclarecimento de ambos com o e-mail de resposta da servidora (1522714) e a
Declaração do Diretor do INFIS (1523202).II. FUNDAMENTAÇÃO: em virtude dos fatos da 7a Reunião
Ordinária do Conselho do Instituto de Física/2019 (23117.061565/2019-70) apresento mais esclarecimentos ao
conselho. Com base na Lei nº 8.112/90, 4ª edição, Seção VI da Licença para capacitação, Art. 87. Após cada
quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo
efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.
Assim, a servidora está com plenos direitos em relação ao interstício de suas atividades, já que a data de ingresso
no serviço público foi em 27/06/2014 e nunca solicitou Licença para Capacitação. Como descrito anteriormente,
os documentos apresentados pela Servidora ANDREIA OLIVEIRA PINHAL DE CASTRO estão de acordo com
a RESOLUÇÃO No. 06/99, do Conselho Universitário, que dispõe sobre a concessão de Licença para
Capacitação dos servidores Técnico-administrativo e Docentes da UFU. A carga horária semanal de tais ações
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para obtenção de Licença para Capacitação deverá ser igual ou superior a 30% da carga horária da jornada
semanal de trabalho do servidor, portanto, as 12 horas solicitadas pela servidora é igual aos 30% que é a
exigência mínima para tal concessão. Em resposta ao conselho pela servidora sobre a área de pós-graduação
(1522714), a servidora pretende cursar uma pós-graduação em Administração, que é a área que atua diretamente
como Administrador, como consta seu cargo no portal da transparência. Em sua carta, a servidora inda reforça
que está solicitando a Licença para Capacitação em um período de menor demanda no setor e que o inglês irá
ajudar em suas atividades atuais, como auxiliar no gerenciamento do site do INFIS na versão em inglês e receber
professores estrangeiros na secretaria. A servidora também reforça em sua carta que o julgamento seja sobre a
solicitação de Licença para Capacitação para realizar o curso de Inglês e não a avaliação de uma possível pós-
graduação. Por fim, o esclarecimento da Chefia Imediata confirma que não haverá prejuízo no setor com a licença
de 30 dias de duração, entre os dias 21/11/2019 à 20/12/2019, da servidora ANDREIA OLIVEIRA PINHAL DE
CASTRO e que a Capacitação em Inglês se somará aos esforços de internacionalização do Instituto de Física. III.
CONCLUSÃO: CONSIDERANDO, as solicitações e os documentos apresentados pela servidora estão de acordo
com as normas e leis em vigor para tal consentimento; CONSIDERANDO, que o setor não sofrerá prejuízo
devido a este afastamento por se tratar de um período de baixa demanda; CONSIDERANDO, que a capacitação
contribuirá se somará aos esforços de internacionalização do Instituto de Física; CONSIDERANDO, que o
interstício da servidora ser maior que 5 anos; CONSIDERANDO, que a solicitação contempla a exigência de
carga horária mínima para que possa ser liberada a Licença para Capacitação. Salvo melhor juízo deste Egrégio
Conselho, sou de parecer favorável à licença para capacitação da servidora ANDREIA OLIVEIRA PINHAL DE
CASTRO (SIAPE: 2133417), com 30 dias de duração, iniciando em 21/11/2019 e terminando em 20/12/2019”. O
conselho foi favorável com 11 votos e 2 abstenções. ITEM 4 - Apreciação da ementa do curso de Agronomia
de Monte Carmelo -  Relator: Ricardo Kagimura - Processo SEI 23117.045984/2019-64: O relator leu o novo
parecer, com o seguinte teor: “I. RELATÓRIO: Constam nesse processo os seguintes documentos: Ofício nº
43/2019/CAGROMC/DIRICIAG/ICIAG-UF (1281373) solicitando a análise da alteração da Ficha de
Componente Curricular Física (0809217) do curso de Agronomia, Campus Monte Carmelo.Portaria DIRINFIS
Nº 24, de 06 de junho de 2019 (1304544) solicitando um parecer acerca da Ficha de disciplina 0809217. Arquivo
em formato pdf contendo um email do Prof. Dr. William S. Santos (1281361) à Coordenação do Curso de
Agronomia. II. FUNDAMENTAÇÃO: na 6º reunião ordinária do Conselho do INFIS, realizada no dia 10 de
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julho de 2019, o processo foi baixado em diligência a meu pedido e o mesmo foi aprovado pelo Conselho do
INFIS.  Dessa forma, o coordenador do curso de Agronomia – Campus Monte Carmelo foi consultado via
contato telefônico, e sugeriu o Prof. Dr. William para a discussão acerca do conteúdo da ficha de disciplina
0809217, entretanto o coordenador enfatizou que a alteração na carga horária seria inviável. Dessa forma, a
ementa reformulada pelo relator desse processo (1380970) obedeceu a esse requisito.A ementa empregada
atualmente no curso de Agronomia http://www.iciag.ufu.br/sites/iciag.ufu.br/files/media/documento/
2o_periodo_-_gag510-fisica.pdf) tanto em Monte Carmelo quanto em Uberlândia, aborda conteúdos similares de
Mecânica, Hidrostática, Termodinâmica e de Eletromagnetismo. Entretanto, vale mencionar que a carga horária
do curso de Monte Carmelo é de 60 horas (45 horas teóricas e 15 horas práticas), enquanto a do curso de
Uberlândia é de 90 horas, sendo 60 horas teóricas e 30 horas em laboratório.  Essa diferença se agrava na ementa
proposta pela Agronomia (0809217), onde conteúdos de Óptica Geométrica e Óptica Física são adicionados à já
extensa lista de Conteúdos. A seguir, a análise será apresentada: Ementa da disciplina: Do exposto acima, faz-se
necessário uma redução na ementa dessa disciplina. Em uma reunião com os professores de Física de Monte
Carmelo foi discutido quais seriam os conteúdos mais importantes para o curso e que pudessem ser adequados
sequencialmente a uma carga horária de 60 horas. Dessa discussão, decidiu-se pela escolha dos conteúdos
indicados na ficha de disciplina em anexo, arquivo 1380970.Carga horária teórica e prática: Os professores que
vem ministrando essa disciplina sugeriram que a carga horária fosse mantida em 45 horas para a parte teórica e
15 horas para a parte prática. Uma possível divisão em 2 disciplinas, uma teórica de 45 horas e uma prática de 15
horas, prejudicaria tanto o planejamento das aulas teóricas como o das aulas experimentais na visão dos docentes,
onde o número de experimentos seria um fator limitante para as aulas laboratoriais semanais. Unificação dos
horários das aulas: Foi analisada uma possível unificação dos horários das aulas de Física dos cursos de
Agronomia e de Engenharia Florestal e verificou-se que a soma dos alunos matriculados vem oscilando entre 50
e70 alunos, inviabilizando a proposta. Além disso, os Profs. relataramministrar aulas com focos diferentes para
cada curso, mostrando aplicações dos conteúdos de Física em suas respectivas áreas de atuação.III.
CONCLUSÃO - Parecer: Considerando as discussões com o Coordenador do Curso de Agronomia e com os
Profs. de Física de Monte Carmelo e pelo extenso conteúdo da ementa proposta pela Agronomia, decidiu-se pela
proposição de uma nova ficha de disciplina com remoção dos conteúdos de Óptica e de Eletromagnetismo, pela
readequação dos demais tópicos, e pela manutenção da carga horária nos moldes da ficha 0809217. Dessa forma,
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sou de parecer favorável à ficha de disciplina reformulada, arquivo SEI 1380970, salvo melhor juízo desse
conselho”. O conselho foi favorável ao parecer por unanimidade. ITEM 5 - Definição de um Representante do
INFIS no CONSUN: o professor Ricardo Kagimura foi o indicado com 12 votos favoráveis e 1
abstenção. ITEM 6 - Definição das datas reuniões do Conselho do INFIS para o segundo semestre de 2019:
ficaram definidas as seguintes datas para as reuniões: 22/10, 19/11 e 10/12.ITEM 7 - Aprovação dos planos de
trabalhos de trabalho - Relatores: Prof. Lúcio Pereira Neves e Prof. Ádamo Ferreira Gomes - Processo SEI
23117.064633/2019-52: O relator Lucio mencionou ser favorável à aprovação dos planos de trabalho dos
seguintes docentes, conforme constam no parecer: Acácio Aparecido de Castro, Adamo Ferreira Gomes, Ademir
Cavalheiro, Adevailton Bernardo dos Santos, Alessandra Riposati Arantes, Alexandre Marletta,Ana Paula
Perini,Antonino Di Lorenzo,Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Augusto Miguel Alcalde Milla, Cristiano Alves
Guarany,Daiane Damasceno Borges,Daniele Alves Dias,Diego Merigue da Cunha,Djalmir Nestor
Messias,Douglas Roberto de Matos Pimentel,Erick Piovesan,Fabricio Macedo de Souza,George Balster
Martins,Gerson J. Ferreira,Gilberto Ferreira Borges Júnior,Gustavo Foresto Brito de Almeida,Jader de Souza
Cabral,José Candido Xavier,José Maria Villas-Bôas,José Roberto Tozoni,Liliana Sanz De La Torre,Lucio Pereira
Neves,Marco Aurélio Boselli,Mariana M. Odashima,Maurício Foschini,Mychel Gonçalves Silva,Omar de
Oliveira Diniz Neto,Paulo Alex da Silva Carvalho,Paulo Cesar Peres de Andrade,Raimundo Lora
Serrano,Ricardo Kagimura,Ricardo Ribeiro de Ávila,Roberto Hiroki Miwa,Silésia de Fátima Curcino da
Silva,Silvia Martins dos Santos,Sorandra Corrêa de Lima,Tome M. Schmidt,Viviane Pilla,Wellington Akira
Iwamoto,William de Souza Santos e William Júnio de Lima. O parecer foi aprovado com 12 votos favoráveis e 1
abstenção. Após a votação, o Prof. Lúcio sugeriu que para o próximo ano, sejam formadas duas comissões para
tratar desse assunto. ITEM 8 - Discussão sobre a necessidade de adequação dos pedidos de espaço físico de
acordo com a resolução 02/2018 do INFIS: Após discussão, o conselho decidiu que seria necessário readequar
os pedidos de espaço físico de acordo com a resolução 02/2018 do INFIS, com 7 votos favoráveis, 3 abstenções e
1 contra. Os professores Lúcio e Kagimura se declararam interessados no processo e não votaram. ITEM 9 -
Solicitação de Progressão da classe C (Adjunto) nível I para classe C (Adjunto) nível II da Profa. Ana
Paula Perini - Relatores: Prof. Dr. Omar de Oliveira Diniz Neto, Prof. Dr. Wellington Akira Iwamoto e
Prof. Dr. Ricardo Kagimura. Processo SEI 23117.078285/2019-09: O diretor leu o parecer, com o seguinte
teor: “Análise: a data da solicitação de progressão do(a) docente foi em 31 de Agosto de 2019 e sua avaliação de
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desempenho é do interstício de 06/10/2017 a 05/10/2019, logo está de acordo com o parágrafo 4º do artigo 3º da
resolução n° 03/2017. A análise do relatório e dos documentos comprobatórios foi realizada de acordo com o
roteiro constante no ANEXO 1 da resolução n° 03/2017 do Conselho Diretor e a pontuação obtida é superior a
exigida para a progressão solicitada. As avaliações realizadas pelos discentes, acerca do trabalho do(a)
professor(a) no período abordado neste relatório, mostram uma média de, aproximadamente, 10. A pontuação
obtida pela análise do relatório, após as devidas conferências estão indicadas no quadro 1,a saber, 3702.
Considerando o pedido do(a) requerente de Progressão da classe C (Adjunto) nível I para classe C (Adjunto)
nível II; Parecer: Considerando que as cópias de avaliações de desempenho docente apresentadas, os documentos
comprobatórios de produção intelectual e a declaração do diretor do INFIS a respeito do trabalho do(a)
requerente indicam que o(a) mesmo(a) cumpriu as exigências do Art. 5º da resolução n° 03/2017 do Conselho
Diretor; Considerando que a pontuação obtida no relatório encaminhado é superior à exigida para a progressão
solicitada,(a saber 730 pontos) conforme a exigência do anexo 2 da tabela A2.1 da resolução n° 03/2017 do
Conselho Diretor; SMJ deste conselho, esta comissão tem parecer favorável ao pedido do(a) requerente”. O
conselho aprovou o parecer com 12 votos. O conselheiro Lúcio se retirou da sala por ser parte interessada do
processo. ITEM 10 - Solicitação de Progressão da classe C (Adjunto) nível I para classe C (Adjunto) nível
II do Prof. Lúcio Pereira Neves - Relatores: Prof. Dr. Omar de Oliveira Diniz Neto, Prof. Dr. Wellington
Akira Iwamoto e Prof. Dr. Ricardo Kagimura. Processo SEI 23117.078280/2019-78: O diretor leu o parecer,
com o seguinte teor: “Análise:a data da solicitação de progressão do(a) docente foi em 31 de Agosto de 2019 e
sua avaliação de desempenho é do interstício de 06/10/2017 a 05/10/2019, logo está de acordo com o parágrafo 4º
do artigo 3º da resolução n° 03/2017.A análise do relatório e dos documentos comprobatórios foi realizada de
acordo com o roteiro constante no ANEXO 1 da resolução n° 03/2017 do Conselho Diretor e a pontuação obtida
é superior a exigida para a progressão solicitada.As avaliações realizadas pelos discentes, acerca do trabalho
do(a) professor(a) no período abordado neste relatório, mostram uma média de, aproximadamente, 9.A pontuação
obtida pela análise do relatório, após as devidas conferências estão indicadas no quadro 1, a saber, 3816.
Parecer:Considerando o pedido do (a)requerente de Progressão da classe C (Adjunto) nível I para classe C
(Adjunto) nível II; Considerando que as cópias de avaliações de desempenho docente apresentadas, os
documentos comprobatórios de produção intelectual e a declaração do diretor do INFIS a respeito do trabalho
do(a) requerente indicam que o(a) mesmo(a) cumpriu as exigências do Art. 5º da resolução n° 03/2017 do
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Conselho Diretor; Considerando que a pontuação obtida no relatório encaminhado é superior à exigida para a
progressão solicitada (a saber 730 pontos) conforme a exigência do anexo 2 da tabela A2.1 da resolução n°
03/2017 do Conselho Diretor; SMJ deste conselho, esta comissão tem parecer favorável ao pedido do(a)
requerente.” O conselho aprovou o parecer com 12 votos. O conselheiro Lúcio se retirou da sala por ser parte
interessada do processo. ITEM 11 - Apreciação do relatório de gestão patrimonial apresentado pela
Subcomissão de Patrimônio do INFIS - Processo SEI 23117.025842/2017-19: A subcomissão de patrimônio
foi convidada para participar deste ponto de pauta. O membro Omar fez a leitura do relatório, com o seguinte
teor: “Introdução: Considerando a necessidade de atender a Resolução 02/2012 CONDIR UFU e instituir o
controle anual permanente da situação física de Bens Patrimoniais Móveis, foi instituída em 23 de novembro de
2017 uma Subcomissão de Inventário Descentralizado formada pelos docentes Omar de Oliveira Diniz Neto,
Ricardo Ribeiro de Ávila e William de Souza Santos; e pelo Técnico Valter Coutinho Júnior para realização de
inventário de Bens Patrimoniais Móveis do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia nas cidades
de Uberlândia, Patos de Minas e Monte Carmelo.Diante da necessidade de estabelecer as normas para realização
do Inventário, em 02 de abril de 2018, foi aprovada a RESOLUÇÃO SEI Nº 001/2018 do CONINFIS que elege
os procedimentos para a realização do Inventário Físico Patrimonial Descentralizado de Bens Móveis, no âmbito
do Instituto de Física, e indica as normas internas para gestão e controle dos bens patrimoniais móveis, que
juntamente com a Portaria, balizou as ações desta comissão. Objetivo: A comissão tem como por objetivo realizar
inventário de Bens Patrimoniais Móveis do INFIS, verificando a localização física de todos os bens lotados no
INFIS, além de possíveis inconsistências existentes para que sejam tomadas as medidas necessárias para
regularização da situação patrimonial do INFIS de acordo as normativas. Entende-se por inventário, considerando
conceito trazido no artigo 3º da resolução 02/2012 CONDIR UFU, como “(...) procedimento administrativo
realizado por meio de levantamentos físicos, que consiste no arrolamento físico-financeiro de todos os Bens
Patrimoniais Móveis existentes, será realizado, no mínimo, anualmente, de forma descentralizada, em todas as
Unidades Acadêmicas (...)”. Material e Métodos: Para iniciar o trabalho da subcomissão foi gerada um relatório
no Sistema de Transferência Patrimonial (STP) com a listagem bens que estão sob responsabilidade do Instituto
de Física, incluindo os bens das Secretarias dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação do INFIS. Com a listagem
completa, foi criado um arquivo em formato.xls. A comissão contou com um notebook, um tablet e um
smartphone. Também foi adquirido o aplicativo SCANPET (Android) instalado no smartphone. A planilha com a
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listagem completa dos bens foi importada para esse aplicativo, permitindo, através do smartphone, a inserção de
informações de localização do bem facilitando a atualização dos dados na planilha durante as visitas. A comissão
realizou visitas programadas e pré-agendadas em todos os espaços físicos do INFIS na presença dos respectivos
responsáveis. Durante a visita realizou-se a inclusão e conferência das informações dos bens na listagem.
Utilizando o código de barras e/ou número de patrimônio do bem, foi possível localizar através do aplicativo o
item na listagem, conferir a descrição e incluir informações extras sobre o bem, a saber: local, estado de
conservação e utilização, usuário responsável, data da última vistoria, inconsistência entre descrição e a placa
com o código de barra / patrimônio e outras informações que foram pertinentes. Desenvolvimento: A primeira
ação da Comissão foi identificar a localização dos bens patrimoniais lotados no INFIS. A listagem retirada no
Relatórios Bens Patrimoniais do Sistema de Transferência Patrimonial (STP).Foi definido e amplamente
divulgado um calendário para a Comissão realizar as visitas e efetuar o levantamento em cada espaço físico do
Instituto juntamente com o responsável pelo espaço. O calendário de visitas foi totalmente cumprido de maio até
julho de 2018 e os responsáveis pelos espaços físicos colaboraram com Comissão durante as visitas para a
localização dos bens. Em Monte Carmelo o responsável foi o Prof. Dr. William de Souza Santos, em Patos de
Minas o Prof. Dr. Ricardo Ribeiro de Ávila. Da mesma forma, realizaram o levantamento dos bens patrimoniais,
e os dados foram enviados por e-mail para os membros da Comissão de Uberlândia para consolidação. Em
Uberlândia o levantamento ficou sob responsabilidade do Prof. Dr. Omar de Oliveira Diniz Neto e do Técnico
Valter José Coutinho Júnior. De 14 de maio de 2019 à 15 de julho, eles visitaram todos os espaços físicos do
INFIS. Em cumprimento à Resolução do INFIS, após a visita às salas, levantamento e atualização do banco de
dados, foi gerado um documento nomeado “LEVANTAMENTO PATRIMONIAL 2018”, em anexo, por espaço
físico/sala com a seguintes informações: listagem dos itens encontrados, local, data do levantamento e
corresponsável pelos bens. Foram impressas duas vias deste documento, ambas assinadas pela Comissão e Co-
responsável (termo definido na Resolução INFIS) pelos bens da sala, sendo que uma via permaneceu no espaço
físico, afixada em local de fácil acesso e visualização, e a segunda via está arquivada na diretoria do INFIS.
Novas aquisições de equipamentos e baixas estão sendo alimentadas no banco de dados digital e uma nova forma
de atualizar o documento físico de cada sala está sendo estudada. Resultados:Durante o processo foi notado
diversas inconsistências, a saber:592 itens não foram localizados nas dependências do INFIS (Anexo – planilha
1)44 itens localizados no espaço físico do INFIS estão sob responsabilidade de diversas outras unidades,
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identificadas em consulta do bem no STP (Anexo – planilha 2)214 itens da listagem foram localizados nas salas,
mas sem placa de identificação. Trata-se de itens reconhecidos pelos usuários através da descrição do bem.
(Anexo – planilha 3)98 itens identificados a partir do número de patrimônio têm a placa de código de barras
colada com número divergente do código cadastrado no sistema. É sabido que os equipamentos foram
remarcados substituindo as placas de patrimônio por placas com código de barras. A situação sugere que no
momento que os bens foram remarcados (substituição da placa com número de patrimônio pela placa com código
de barras) não foi observado o número de patrimônio correspondente apenas a descrição do bem. Foi verificado
na totalidade das vezes em que a pesquisa foi feita pelo número de patrimônio que a descrição do item estava
correta, sugerindo que houve erro na remarcação com código de barras. (Anexo – planilha 4) 5 itens localizados
pela placa de patrimônio possuem a descrição e marca divergente cadastrada no sistema. (Anexo – planilha 5)2
itens ativos no sistema são de equipamentos já recolhidos os quais encontramos os termos de baixa. Desses itens
que identificamos, em 10/05/2019 solicitamos regularização junto à DIRAM por e-mail (Anexo – planilha 6)O
detalhamento completo destas inconsistências está na planilha do inventário.Conclusão:As situações acima nos
permitem chegar a algumas conclusões sobre os itens não localizados. Da mesma forma que encontramos durante
as visitas equipamentos lotados em outros Institutos nas dependências do INFIS, podemos ter móveis e
equipamentos que estão sob a responsabilidade do INFIS, mas fisicamente em outros espaços da universidade.
Por se tratar de áreas afins, foi feita uma consulta informal às Engenharias Mecânica e Civil, mas sem resposta
quanto a localização dos itens. Para se chegar a uma lista definitiva do que realmente não pode ser localizado nos
ambientes desta universidade, é necessário um levantamento institucional. Alguns destes ainda, considerando a
data de aquisição e tipo de bem, podem já terem sido recolhidos para baixa, mas o status do bem não foi
atualizado no sistema. Além das inconsistências acima, identificamos problemas para realização do inventário
devido à falta de uniformização para identificação dos bens, como equipamentos com várias partes e apenas um
número de patrimônio, em contrapartida de equipamentos com várias partes e cada uma delas com um número de
patrimônio diferente. Algumas situações indicam equipamentos idênticos com mesmo número de patrimônio e
localização diferente, dificultando a realização do inventário por sala. Uma dificuldade encontrada está na
manutenção desse banco de dados, uma vez que muitos equipamentos são comprados através da Fundação,
entregues diretamente para o docente e apesar de serem lotados no INFIS, os termos de responsabilidade
demoram para serem entregues a Diretoria. Finalizando, outro inconveniente está na atualização do documento
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físico afixado nas salas pois demanda tempo e recursos, e disponibilidade dos usuários e da comissão para
alteração no banco de dados, impressão, coleta de assinaturas e afixação. Ações sugeridas pela Comissão: Com
base no trabalho da Comissão, sugerimos as seguintes ações para apreciação deste Conselho e providências da
Diretoria e Comissão: Encaminhar relatório ao Pró-Reitor de Planejamento para conhecimento dos problemas
relatados e possível correlação com problemas institucionais: Inexistência de controles e segurança na
movimentação de bens e equipamentos no Campus; Limitação dos recursos do Sistema de Bens Patrimoniais
gerando a necessidade de banco de dados paralelo para atualização das informações do bem (localização, usuário
responsável etc); Falta de interação entre Unidades Acadêmicas e Administrativas na busca de bens não
localizados. Realizar reunião com a DIRAM para regularizar as inconsistências (o que fazer com os itens não
localizados e demais problemas relatados); Definir processo interno para atualização do documento
“LEVANTAMENTO PATRIMONIAL” no decorrer do ano; Promover ampla divulgação no INFIS da resolução e
dos resultados do relatório, bem como da importância do envolvimento dos servidores no processo.
Considerações finais: Em posse dos resultados, encaminhamos o presente relatório para o Conselho do INFIS.
Agradecemos o apoio de todos os profissionais que auxiliaram no processo de levantamento e esperamos que ele
tenha continuidade nos próximos anos”. Após discussão e esclarecimentos por parte dos membros da comissão, o
relatório foi aprovado por unanimidade. ITEM 12 - Homologação resultado da avaliação de Exame de
Suficiência no componente curricular GFM063 - Tópicos de Física Contemporânea realizado pelo discente
Ricardo Tadeu Oliveira Catta Preta Processo SEI 23117.029867/2019-53: A conselheira Flávia Diamantino
fez um breve relato desse requerimento, aprovado pelo colegiado. Visto que o aluno teve uma nota de
desempenho de 71 pontos, o conselho homologou o resultado.ITEM 13 - Análise do Encaminhamento do
pedido de redução do número de vagas discentes estabelecidas para o Curso de Graduação em Geologia e
mudança no regime de ingresso - Relator: Prof. Diego da Cunha Merigue - Processo SEI
23117.063070/2019-85: O relator fez a leitura do parecer, com o seguinte teor: “ I. ANÁLISE: O presente
processo trata de uma solicitação do Colegiado do curso de Geologia, campus Monte Carmelo para redução do
número de ingressantes (de 80 para 40 Alunos), com a alteração do ingresso semestral (40 Alunos no 1º semestre
e 40 Alunos no 2º Semestre) para o ingresso anual (40 Alunos no 1º semestre/ingresso no início do ano). A
solicitação foi encaminhada do Colegiado à Direção do Instituto de Geografia, com anuência do NDE, tendo sido
aprovada em reunião do Conselho da Unidade. A justificativa para esta alteração, segundo consta no processo, é
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que o referido curso não preenche as 80 vagas anuais ofertadas, sendo que, em média, 50% das vagas são
preenchidas no primeiro semestre, e apenas 14% no segundo semestre. Argumenta-se também sobre os altos
custos para manter atividades de campo, e a ausência de uma previsão para destinação de recursos adicionais para
o curso por parte da PROPLAD, devido à dificuldades orçamentárias. Além disto, esta alteração permitiria
reduzir a carga horária semanal na graduação de cada docente, propiciando melhores condições de trabalho, mas
ainda atendendo ao mínimo estipulado pela resolução CONDIR 03/2017, de 8 horas-aula semanais. O Instituto de
Física conta atualmente com dois docentes de seu quadro efetivo atuando no campus Monte Carmelo.
Especificamente para o curso de Geologia, o INFIS oferta as disciplinas Física I, Física II e Física III. Todas com
60 h totais no semestre letivo ( 45 h teóricas e 15 h práticas). No regime atual do curso, as três disciplinas são
ofertadas semestralmente, compondo 12 horas semanais. A carga horária total ofertada pelo INFIS aos cursos em
Monte Carmelo (considerando todos os cursos neste campus) é de 33 horas-aula em média, de modo que a carga
horária semanal dos docentes lotados no campus de Monte Carmelo é consideravelmente alta.Com a alteração
para o regime de entrada anual, a disciplina Física II passaria a ser ofertada no primeiro semestre letivo de cada
ano, e as disciplinas Física I e Física III no segundo semestre letivo, conforme prevê o fluxograma curricular
constante no Projeto Pedagógico do Curso de Geologia. A carga horária total ofertada pelo INFIS em Monte
Carmelo seria então reduzida em 4 horas-aula no primeiro semestre letivo e 8 horas-aula no segundo semestre.
Esta redução da carga horária ministrada por docente é desejável, ao criar melhores condições para o
desenvolvimento do trabalho acadêmico dos docentes no que se refere às atividades de ensino, pesquisa e
extensão.II. PARECER: Considerando que a redução do número de ingressantes (de 80 para 40 Alunos), com a
alteração do ingresso semestral (40 Alunos no 1º semestre e 40 Alunos no 2º Semestre) para o ingresso anual (40
Alunos no 1º semestre/ingresso no início do ano) permitirá o melhor funcionamento do curso de Geologia,
campus Monte Carmelo,Considerando que a carga horária semanal dos docentes do INFIS lotados no campus 
Monte Carmelo é alta, e que a redução permitirá melhores condições de  trabalho,Sou, salvo melhor juízo deste
egrégio conselho, de parecer favorável à alteração de ingresso semestral para anual, para o curso de Graduação
em Geologia - Campus Monte Carmelo, e a consequente redução do número de vagas do curso, de 80 para 40
vagas anuais”. O conselheiro Adevailton disse que os dados que constam no parecer não são suficientes para
tomarem a decisão a respeito do corte do número de vagas. Sendo assim, ele fez o pedido de vistas no processo
que foi aprovado por unanimidade.ITEM 14 - Definição de um membro para comissão permanente de
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avaliação de desempenho docente para progressão e promoção do INFIS: Após discussão, o plenário sugeriu
os seguintes nomes: Prof. Tozoni, Prof. Paulo César e Prof. Antonino. Em votação, o Prof. Paulo César, teve 4
votos, Prof. Antonino teve 3 votos, Prof. Tozoni teve 01 voto e 1 abstenção. Sendo assim ficou definido que o
novo membro da comissão permanente de avaliação de desempenho docente para progressão e promoção do
INFIS será o Prof. Paulo Cesar Peres de Andrade. Terminada a pauta, o Sr. Presidente, as 12h10min, declarou o
encerramento da reunião. Para constar, eu, Silvana Gabriela Batista, assistente em administração, lavrei a
presente ata que, após sua aprovação será assinada mim, por todos os conselheiros e pelo Presidente do Conselho,
Prof. Dr. José Maria Villas Bôas. Uberlândia, 20 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Gerson Ferreira Junior, Conselheiro(a), em 24/10/2019, às
09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Maria Villas Boas, Presidente, em 24/10/2019, às 09:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wellington Akira Iwamoto, Conselheiro(a), em 24/10/2019, às
10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Kagimura, Conselheiro(a), em 24/10/2019, às 11:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lucio Pereira Neves, Conselheiro(a), em 24/10/2019, às 11:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
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outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Acacio Aparecido de Castro Andrade, Conselheiro(a), em
24/10/2019, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Gon�jo da Costa Dias, Conselheiro(a), em
24/10/2019, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diego Merigue da Cunha, Conselheiro(a), em 24/10/2019, às
17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo Lora Serrano, Conselheiro(a), em 24/10/2019, às
17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Roberta Diaman�no Dutra, Conselheiro(a), em
14/11/2019, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por George Balster Mar�ns, Conselheiro(a), em 12/12/2019, às
11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Adevailton Bernardo dos Santos, Conselheiro(a), em
12/12/2019, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1647380 e o
código CRC C5E5F76A.
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