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ATA ICB OUTUBRO/2020
Ata de reunião extraordinária do Conselho Diretor (CD) do Ins tuto de Ciências Biológicas (ICB),
Universidade Federal de Goiás realizada no dia 09 de outubro de 2020, às 09h, realizada por
videoconferência – Google Meet (meet.google.com/jzd-duhf-rhe). Após a presença regulamentar dos(as)
membros(as) do CD (veja documento nº 1606925 do Processo SEI nº 23070.045219/2020-61), iniciou-se
a reunião para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Indicação para a coordenação de pesquisa do ICB;
2) Indicação do Prof. Dr. Diego Colugna (criação do curso de Fisioterapia); 3) Vaga de aposentadoria; 4)
Processos e Projetos; 5) Carta de reivindicação dos estudantes (Ciências Biológicas - Bach./Lic.); 6) Outros
assuntos; 7) Informes; Depois de aprovada a pauta, por unanimidade, o Prof. Dr. Rones Paranhos iniciou a
reunião. 1) Indicação para a coordenação de pesquisa do ICB: O diretor em exercício do ins tuto
introduziu o assunto informando que após a análise dos inscritos a ocupar a coordenação, foram
indicados o Prof. Dr. Carlos Henrique Xavier Custódio e o Prof. Dr. Guilhermino P. Nunes Junior para
compor a coordenação e vice-coordenação respec vamente. As indicações foram referendadas pelos
conselheiros com 19 votos favoráveis e 01 abstenção. 2) Indicação do Prof. Dr. Diego Colugna (criação
do curso de Fisioterapia): o diretor em exercício do ins tuto inciou mencionando que a Reitoria solicitou
a criação de uma comissão a ﬁm de estudar a viabilidade de se criar o curso de Fisioterapia, que, em
decorrência de a vidades já tratadas anteriormente nessa ﬁnalidade e de ter formação na área
especíﬁca, houve a indicação do Prof. Dr. Diego Colugna para compor a comissão. A indicação foi
aprovada pelos conselheiros por unanimidade com 21 votos favoráveis. 3) Vaga de aposentadoria: em
reunião anterior, o CD decidiu que o ins tuto u lizaria o modelo de vagas para aposentadoria para as
unidades, no entanto após inviabilidade da u lização do modelo por ora, os conselheiros debateram e,
excepcionalmente, deﬁniram duas propostas a serem votadas: proposta 1- seguir as orientações da
gestão superior (des nação das vagas do ano de 2020) e proposta 2 - rodar o modelo com os parâmetros
estabelecidos na reunião do CD anterior (no prazo de 1 semana). A proposta 2 foi aprovada com 13 votos
contra 11 votos da proposta 1 e 01 abstenção da Profa. Dra. Adda Daniela Lima Figueiredo Echalar. O
diretor frisou que, conforme deliberado pelo conselho, não conseguindo rodar o modelo no prazo
proposto, o ins tuto seguirá as orientações da Universidade Federal de Goiás. 4) Processos e Projetos: a)
Ad referendum para nomeação da Profa. Dra. Jascieli Carla Bortolini e da Profa. Dra. Renata de Oliveira
Dias para composição da coordenação e vice-coordenação de Estágio do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado por um período de 02 anos, a par r de 22 de setembro de 2020 até 21 de setembro de
2020, aprovado por unanimidade com 19 votos favoráveis. b) Promoção por Avaliação de Desempenho
da Profa. Dra. Adda Daniela Lima Figueiredo Echalar e do Prof. Dr. Renan Nunes Leles, aprovação em
bloco com 20 votos favoráveis e 01 abstenção. c) Projetos de Extensão da Profa. Dra. Rosália Santos
Amorim Jesuíno e da Profa. Dra. Wanderlene Blanco Nunes, aprovados por unanimidade com 21 votos
favoráveis. d) Ad referendum do convênio aprovado pelo diretor em exercício, que versa sobre
Cooperação para Fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação da UniEVANGÉLICA, após parecer
favorável da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e do posicionamento do DFar, onde o professor citado no
convênio está lotado, aprovado com 18 votos favoráveis e 06 abstenções. 5) Carta de reivindicação dos
estudantes (Ciências Biológicas - Bach./Lic.): a carta foi lida pela estudante Beatriz Cardoso dos Santos,
expôs algumas diﬁculdades enfrentadas pelos alunos durante o período de ensino remoto. A estudante
reforçou que o seu obje vo foi sensibilizar e promover uma crí ca constru va a ﬁm de superar alguns
empecilhos elencados como pouco tempo para a entrega das a vidades, aulas extensas e sem intervalos,
não disponibilização de aulas gravadas ou slides e contabilização da presença em aulas síncronas. Em
deliberação, o diretor em exercício ressaltou a importância desse espaço de diálogo e que a carta em si
convida a todos a repensarem as pra cas do ensino remoto e as prá cas pedagógicas envolvidas,
conselheiros debateram e pontuaram o fortalecimento da discussão didá co-pedagógica, parabenizaram

a diretoria pela semana de planejamento realizada em agosto, expôs dados que reforçam os desaﬁos
frente ao ensino remoto e elogiaram o movimento estudan l. A Profa. Dra. Adda Daniela Lima Figueiredo
Echalar salientou as desigualdades de comunicação expostas pela pandemia. O Prof. Dr. Gustavo Pedrino
sugeriu que a carta também fosse enviada aos conselhos de classes, às coordenações e aos colegiados de
curso para realizar a mediação entre os alunos e os professores. O Prof. Dr. Rones Paranhos sugeriu o
encaminhamento pela direção, via SEI, da carta a todos os docentes do ICB, bem como à direção das
unidades que estabelecem parcerias com a formação dos estudantes do ins tuto e ao PROGRAD-UFG a
ﬁm de comunicar os desaﬁos didá cos-pedagógicos com o desenvolvimento do ensino remoto para os
cursos do ICB, aprovado com 20 votos favoráveis e 01 abstenção. 6) Outros assuntos: não houve. 7)
Informes: a) Ação Solidária - Lado a lado ninguém ﬁca para trás con nua com a arrecadação de fundos
para consertar e adquirir equipamentos aos alunos. b) proximidades da Semana do ICB. c) parabenização
ao Laces ICB/UFG pela realização de 9.400 testes para diagnos car Covid-19. d) Ação Solidária de
Diagnós co do Coronavírus. e) retomada das reformas da Direção. f) divulgação do programa Matutando:
Diálogo Forma vos às sextas-feiras de 05h30 até 06h no canal da UFG na TV, NET e YouTube. Não
havendo outros assuntos, a reunião foi encerrada.
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