ATA DA 1430ª REUNIÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA ESCOLA DE
MINAS, EM 26 DE JANEIRO DE 2021
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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se para a
1430ª Reunião do Conselho Departamental da Escola de Minas, em Plenária Virtual (Google
Meet), sob a Presidência do Cons. Issamu Endo, diretor da Escola de Minas, os seguintes
conselheiros: Adilson do Lago Leite, Adrielle de Carvalho Santana, Agnaldo José da Rocha
Reis, Alberto de Freitas Castro Fonseca, Alice Fernanda de Oliveira Costa, Aline de Araújo
Nunes, Aloísio de Castro Gomes Júnior, André Danderfer Filho, Andréa Regina Dias da
Silva, Carlos Enrique Arroyo Ortiz, César Falcão Barella, Christiano Ottoni Carvalho, Claver
Antônio Fontes Vilela, Cláudio Eduardo Lana, Clécio Magalhães do Vale, Danton Heleno
Gameiro, Douglas Cristian da Silva, Edison Tazava, Fernanda Alves de Brito Bueno, Geraldo
Donizetti de Paula, Guilherme José Cunha Gomes, Helton Cristiano Gomes, Hernani Mota de
Lima, Johne Jesus Mol Peixoto, José Margarida da Silva, Kerley dos Santos Alves, Lia de
Mendonça Porto, Lucas Deleon Ferreira, Luciana Gomes Castanheira, Luís Antônio
Bortolaia, Luís de Almeida Prado Bacellar, Luiz Cláudio Cândido, Margarida Márcia
Fernandes Lima, Paulo Marcos de Barros Monteiro, Tays Torres Ribeiro das Chagas e Tito
Flávio Rodrigues de Aguiar. Justifica-se a ausência dos seguintes conselheiros: Paulo
Henrique Vieira Magalhães, que está em atividade de campo; Fernando Gabriel Silva Araújo,
por razões médicas; Carlos Eduardo Ferraz de Mello, que tem uma consulta médica
previamente agendada; Bruno Eduardo Lobo Baêta, que estava em uma banca de
qualificação. Havendo quórum, o Presidente passou ao item I – EXPEDIENTE: 1.
Comunicações. Do Presidente: i. Ainda essa semana ou na próxima, serão disponibilizados
para consulta pública o Regimento Interno da EM e do CDEM. ii. O prazo para envio à
secretaria do relatório anual de atividades, referente ao ano de 2020, já se esgotou e alguns
setores ainda não enviaram. Dos conselheiros: O Cons. Hernani informou que o relatório da
comissão instituída pela Portaria EM Nº 31/20109 está sendo finalizado. 2. Ata da 1429ª
reunião ordinária, realizada em 10.12.2020. Colocada em discussão, não houve sugestões
de alteração. Colocada em votação, a ata foi aprovada com a abstenção das Cons. Adrielle e
Kerley. O Presidente solicitou a inserção dos seguintes itens na pauta: 5. Substituição de
presidente de comissões de avaliação de estágio probatório de docente; 6. Credenciamento
para trabalho voluntário de docente para o Dearq; 7. Prorrogação de afastamento de docentes
do Dearq para capacitação. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.
II – ORDEM DO DIA: Decisões ad referendum do Conselho Departamental. i. Provisão
CDEM 814, de 18 de dezembro de 2020, convalidada pelas Provisões CDEM 816, 818, 820
e 822, que aprovou, ad referendum deste conselho, o pedido do Prof. Alberto de Freitas
Castro Fonseca para expandir, por mais 260 horas, sua participação em atividade esporádica
de natureza técnico-científica em assuntos de especialidade do docente, a saber: elaboração da
nova Proposta de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre na Bacia do rio Doce. Após
explanação do Cons. Alberto, a provisão foi colocada em votação, sendo aprovada com a
abstenção dos Cons. Geraldo, Lucas e Andréa. ii. Provisão CDEM 815, de 18 de dezembro
de 2020, convalidada pelas Provisões CDEM 817, 819, 821 e 823, que aprovou, ad
referendum deste Conselho, a participação do Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca como
editor associado do periódico internacional Environmental Impact Assessment Review (EIA
Review) da editora Elsevier, no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021,
sendo renovável por mais 3 anos. Após explanação do Cons. Alberto, a provisão foi colocada
em votação, sendo aprovada com a abstenção do Cons. Lucas. 2. Constituição de comissão
de avaliação de estágio probatório de docentes. Foram indicados os seguintes docentes para
comporem a comissão de avaliação em probatório da docente Mary Lúcia da Silva Nogueira,
lotada no Degeo: Cláudio Eduardo Lana (lotado no Degeo), Raquel Franco Cassino (lotada no
Degeo) e Sandra Aparecida Lima de Moura (lotada no Deamb). Após discussão, a indicação
foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. As comissões dos demais
docentes indicados na pauta ainda não estão completas. 3. Processos de estágio probatório
de docentes: i. Processo SEI 23109.006460/2020-91, referente ao estágio probatório de
Aloísio de Castro Gomes Júnior, lotado no Depro. Após discussão, o processo de estágio foi
colocado em votação, sendo aprovado com a abstenção do Cons. Aloísio. ii. Processo SEI
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23109.006458/2020-11, referente ao estágio probatório de Ana Maura Araújo Rocha, lotada
no Demec. Após discussão, o processo de estágio foi colocado em votação, sendo aprovado
por unanimidade. iii. Processo SEI 23109.006453/2020-99, referente ao estágio probatório de
Lívia Cristina Pinto Dias, lotada no Deamb. O Cons. Alberto relatou sobre o excelente
trabalho desenvolvido pela docente. Após discussão, o processo de estágio foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade. iv. Processo SEI 23109.006448/2020-86,
referente ao estágio probatório de Elton Destro. Após discussão, o processo de estágio foi
colocado em votação, sendo aprovado com a abstenção do Cons. Edison. v. Processo SEI
23109.006442/2020-17, referente ao estágio probatório de Stefano Albino Zincone. O
Presidente lembrou aos presentes que se declarou impedido de presidir as reuniões referentes
a esse assunto e passou a presidência da reunião ao Cons. Hernani. O Presidente em exercício
esclareceu que o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas solicitou que este Conselho volte a apreciar
a terceira etapa da avaliação de desempenho no estágio probatório do Prof. Stefano. Foi
colocada em votação a solicitação de participação da representante da Ouvidoria Feminina da
Ufop, Prof.ª Flávia Máximo, sendo aprovada com a abstenção do Cons. Edison Tazava. Com
a palavra, a Prof.ª Flávia relatou sobre as denúncias recebidas contra o docente em questão e
os trâmites até o momento e apresentou os argumentos que fundamentaram a solicitação da
retirada do item de pauta, quais sejam: contraditoriedade em pautar um item que já foi
aprovado, cuja decisão já foi anulada e que só está voltando para este Conselho porque o
próprio Presidente do Conselho não prestou os devidos esclarecimentos quando solicitado; o
relatório final da única investigação concluída pela Ufop referente a esse caso não consta do
processo; as vítimas foram expostas, uma vez que todos os conselheiros tiveram acesso ao
processo; por fim, a separação do PAD do processo de estágio probatório se deu em razão de
uma sugestão da assessoria jurídica da reitoria, em pedido de consultoria feito pelo diretor da
EM, sendo que o teor do PAD em curso pode impactar nos princípios que são avaliados no
processo de estágio probatório. Assim, um processo de estágio probatório não pode ter um
parecer final fidedigno com a realidade se esse PAD não terminou. Dessa forma, a ouvidoria
requer, além da retirada do item de pauta: i. que esse processo de estágio probatório aguarde a
decisão do PAD para que os conselheiros tenham conhecimento da totalidade dos fatos e ii. se
não for possível o atendimento dos pedidos anteriores, que o relatório final da comissão de
sindicância seja inserido no processo. Em discussão, o Cons. Alberto ponderou que não se
sente confortável para avaliar questões jurídicas relacionadas ao processo, o que o leva a se
abster. O Cons. Adilson disse que também se sente inseguro para avaliar sem orientação e
sem informação. O Cons.Tito, após suas ponderações, sugeriu que o processo seja retirado de
pauta e que a próxima reunião sobre esse assunto seja convocada pelo vice-diretor ou, na
impossibilidade, que seja convocada pelo diretor se declarando impedido de presidi-la.
Registra-se a saída do Cons. Carlos Enrique. O Cons. Danton reiterou a fala do Cons. Alberto
de que é uma situação delicada, pois não há suporte jurídico para discutir as questões
institucionais e defendeu que, para avaliar o mérito do assunto em questão, seria
imprescindível o acesso ao PAD. Por fim, sugeriu a retirada do item de pauta. O Presidente
em exercício se manifestou sobre os questionamentos feitos pelos Conselheiros e destacou a
possibilidade de dois encaminhamentos: i. acatar a solicitação contida na página 434 do
processo e apreciar a terceira etapa do processo de avaliação em estágio probatório do Prof.
Stefano; ii. retirar o item da pauta, atendendo o pedido da ouvidoria e de alguns conselheiros.
A representante da Ouvidoria Feminina apresentou um terceiro encaminhamento: solicitar a
inserção dos documentos que estão no PAD e o relatório final da sindicância no processo de
estágio probatório, para que todos tenham conhecimento do mérito. A representante da
Ouvidoria Feminina se retirou da reunião. Após discussão, foi colocada em votação a seguinte
proposta: retirada do item de pauta condicionada à inserção ao processo de documentos, como
o relatório da comissão de sindicância, por exemplo, e de instruções jurídicas sobre o trâmite
a ser seguido. A proposta foi aprovada com a abstenção do Cons. Edison. A Cons. Alice
sugeriu solicitar a participação de alguém da Procuradoria Jurídica. Registra-se a chegada do
Cons. Ricardo Azoubel da Mota Silveira. 4. Prestação de contas de atividade esporádica de
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docente. Processo SEI 23109.003936/2020-31, referente à prestação de contas sobre a
participação em atividade esporádica apresentada pelo Prof. Guilherme José Cunha Gomes no
projeto "Estudos hidrológicos e projetos de drenagem de obras de arte especiais no estado do
Espírito Santo”. Após discussão, a prestação de contas foi colocada em votação, sendo
aprovada com a abstenção do Cons. Guilherme. 5. Substituição de presidente de comissões
de avaliação de estágio probatório de docente. O Chefe do Deurb, pelo Ofício
DEURB/EM/REITORIA-UFOP Nº 384/2021, solicitou a substituição do Prof. Antônio Maria
Claret de Gouveia, devido à sua aposentadoria, pelo docente Lucas Deleon Ferreira na
comissão de avaliação de estágio da docente Wanna de Carvalho Fontes e pela docente
Bárbara Cristina Mendanha Reis nas comissões de avaliação em estágio dos docentes Bárbara
Abreu Matos e Christiano Ottoni Carvalho. Após discussão, a solicitação foi colocada em
votação, sendo aprovada com a abstenção do Cons. Christiano. 6. Credenciamento para
trabalho voluntário no Dearq. Processo SEI 23109.000673/2021-90, referente ao
credenciamento da professora Dra. Natália Lelis, como voluntária, para ministrar as
disciplinas de: Planejamento Urbano e Regional I - ARQ 142, Urbanismo II - ARQ146 e
Teorias da Cidade - ARQ225, no período de 28 março de 2021 a 15 de maio de 2021, tendo
como supervisor o Prof. Clécio Magalhães do Vale. A Cons. Fernanda prestou os devidos
esclarecimentos. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 7.
Prorrogação de afastamento de docentes do Dearq para capacitação. i. A chefe do Dearq
solicitou a prorrogação do afastamento integral do Prof. Almir Aparecido Malta Ferreira
(Siape 3.615.381), pelo período de 08 de fevereiro de 2021 a 07 de agosto de 2021, com
objetivo de dar prosseguimento aos trabalhos no âmbito do curso de Doutorado em Ecologia e
Saúde Ambiental da Universidade Fernando Pessoa, cidade do Porto/Portugal. Colocada em
votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. ii. A chefe do Dearq solicitou a
prorrogação do afastamento integral da Prof.ª Giselle Oliveira Mascarenhas (SIAPE
1.261.643), pelo período de 12 de fevereiro de 2021 a 11 de agosto de 2021, com objetivo de
dar prosseguimento aos trabalhos no âmbito do curso de Doutorado do Programa de Pósgraduaçâo em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG. Colocada em
votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. OUTROS ASSUNTOS: Não houve
manifestações. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião às 11h30min. Para constar, lavrou-se a presente ata, que será assinada pela
secretária e pelo Presidente. Ouro Preto, vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e um.

Issamu Endo
Presidente

Érica Cristina dos Santos
Secretária

