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Aos trinta dias do mês de março de dois mil dezesseis, às quatorze horas, na sala 3123, reuniu-se a
Congregação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a
presidência do professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, Diretor do Instituto, com a presença
dos seguintes membros: Professores: Francisco Dutenhefner, Ado Jório de Vasconcelos, Ariete
Righi, Arnaldo de Albuquerque Araújo, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario Windmöller,
Dorgival Olavo Guedes Neto, Hamilton Prado Bueno, José Marcos Silva Nogueira, Lucienir Pains
Duarte, Luiz Chaimowicz, Magda Carvalho Pires, Marcos Antônio da Cunha Santos, Marcos
Oliveira Prates, Mário Jorge Dias Carneiro, Omar Paranaíba Vilela Neto, Paulo Sérgio Soares
Guimarães, Remy de Paiva Sanchis, Sebastião José de Pádua, Sônia Pinto Carvalho e Thiago
Ferreira de Noronha. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Alex Goursand
Macedo, Erick de Souza Ávila e Ulisses Filgueiras Emediato. Representação Discente: Gabriel
Oliveira Assunção, Hygor Hernane Telles e Silva, Joel Morais Leal, Leonardo Oliveira Machado de
Sousa e Natália Maria Borges Ladeira. Ausências Justificadas: dos professores Ângelo de Fátima,
Bernardo Lanza Queiroz e Hélio Anderson Duarte. Havendo quórum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou os presentes dando início aos trabalhos. Informes: a) - Em 14/12/2015,
tomaram posse os professores Dario Windmöller e Vito Modesto De Bellis nos cargos de Chefe e
Subchefe, respectivamente, do Departamento de Química (segunda gestão); b) - Em 29/01/2016, foi
publicada no DOU a aposentadoria do contador do ICEx, Hamilton Costa Nogueira e em
01/02/2016 o ICEx recebeu a servidora Jéssica Carolina Rodrigues Silva Fantauzi, ocupante do
cargo de contador em nossa unidade; c) - O Presidente parabenizou em nome da Congregação do
ICEx, o professor Ado Jorio, do Departamento de Física, por figurar na lista dos cientistas mais
influentes do mundo em 2015, segundo o levantamento The Worlds Most Influential Scientific
Minds, divulgado pela Thomson Reuters, maior conglomerado de produção de informações
especializadas do mundo; d) OF.CRIC.DIR.ICEx.002/16 - Atualizações das planilhas / status
desatualizados: - O Presidente reiterou acerca do ofício supramencionado, no qual comunicou que
o CENEX fez um levantamento das ações que atualmente se encontram com status desatualizados e
que deverão ser consideradas na planilha de distribuição de vagas 2015. No referido ofício solicitou
a cada departamento que encaminhasse estas informações aos coordenadores das ações, para que
fossem feitas as atualizações necessárias para fins de submissão à auditoria no SIEX. Com isto, estas
ações passarão do status desatualizado para os status ativo ou concluído e cujos dados serão
utilizados pela CPPD junto à planilha de distribuição de vagas. Antes de passar para o primeiro
assunto da pauta, o representante discente Hygor Hernane Telles e Silva solicitou ao Presidente a
inversão da pauta 23, obtendo a concordância do plenário. 23 - Ofício 003/2016 - DA-ICEx, que
trata sobre o Direito à deliberação e voto dos representantes discentes junto à Congregação ICEx: O Presidente passou a palavra para o referido discente que deu ciência ao plenário sobre a
situação atual da representação discente, que encontra-se irregular, devido a falta de registro civil em
cartório da gestão anterior(2014), solicitando à Congregação que mantivesse o direito a voto e
deliberação dos representantes discentes indicados pelo Diretório Acadêmico Francisco de Assis
Magalhães - DAICEx. O Presidente colocou o assunto em discussão, chegando o plenário a seguinte
decisão: - a atual representação discente terá direito de deliberação e voto junto à Congregação,
porém, após o término dos respectivos mandatos, a próxima gestão deverá estar regular, conforme
Resolução Complementar nº 03/2012, de 27 de novembro de 2012. O Presidente colocou a decisão
em votação, tendo sido aprovada com 18 votos favoráveis, 01 contrário e 01 abstenção. 1 - Análise
das Atas das Reuniões Ordinárias da Congregação realizadas nos dias 30/09/2015, 28/10/2015 e
25/11/2015: Após análise da ata da reunião do dia 30/09/2015, e correção na linha 43
“Departamento de Física” o Presidente a colocou em votação, tendo sido aprovada com 22 votos
favoráveis e 02 abstenções; em seguida passou para análise da ata da reunião do dia 28/10/2015, que
após correções nas linhas 15, 16 e 17, acerca da representação discente, da qual foram excluídos os
nomes dos discentes Gabriel Oliveira Assunção, Hygor Hernane Telles e Silva e Nicole Cardoso
Soares e incluídos os nomes dos discentes Joel Morais Leal, Leonardo Gonçalves Pinheiro Júnior e
Vitor Buxbaum Orlandi. O Presidente colocou a referida ata em votação, tendo sido aprovada com
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23 votos favoráveis e 01 abstenção e por último a análise da ata da reunião do dia 25/11/2015, que
foi aprovada com 23 votos favoráveis e 01 abstenção. 2 - Análise dos Projetos de Extensão: O
Presidente apresentou para análise em bloco as planilhas com os projetos dos cursos de
especialização, aditados, extensão “novos” e pesquisa, sendo todos aprovados por unanimidade. 3 Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”: os pedidos de afastamentos
listados no documento constante no "Anexo II" desta ata foram referendados por unanimidade. 4 Pedidos para Progressões Funcionais: os pedidos listados no documento constante no “Anexo III”
desta ata foram aprovados por unanimidade. 5 - Estágios Probatórios: Profs. Balchandra Digambar
Thatte (Matemática), Csaba Schneider (Matemática), Daniel Cunha Elias (Física), Enrico Antônio
Colosimo (Estatística), Hélio Anderson Duarte (Química), Lucas Álvares da Silva Mol (Física),
Luciano Andrey Montoro (Química), Marcos da Silva Montenegro (Matemática), Maurício Barros
Corrêa Júnior (Matemática), Silas Luiz de Carvalho (Matemática), Von Braun Nascimento (Física) e
Wagner Barreto de Souza (Estatística). O Presidente colocou os relatórios apresentados pelas
Comissões de Avaliação dos referidos estágios em votação, favoráveis ao desempenho dos
professores, cujas aprovações do plenário foram por unanimidade. 6 - Proposta de concessão do
título honorífico de Doutor Honoris Causa, ao Professor David Paul Landau da “The
University of Georgia” nos Estados Unidos, a ser concedido pela Universidade Federal de
Minas Gerais e Parecer encaminhado pelo Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira do Departamento
de Física: Após análise da proposta fundamentada subscrita por 06(seis) membros da Congregação e
06(seis) professores de nossa unidade, juntamente com o parecer emitido pelo professor titular
Alfredo Gontijo de Oliveira, do Departamento de Física - ICEx, favorável à indicação, o Presidente
passou para a votação, em conformidade com o que dispõe a Resolução Complementar nº 03/2012,
de 27 de novembro de 2012, capítulo IV do Regimento Geral, “em escrutínio secreto pelo voto de,
no mínimo, dois terços de seus membros.” O Presidente indicou os membros Francisco Dutenhefner
e Remy de Paiva Sanchis para procederem à apuração dos votos. Após apuração, a referida proposta
foi aprovada com 24 votos favoráveis e 04 abstenções, dentre os 28 membros presentes. 7 Proposta de concessão de título de Professor Emérito do ICEx ao docente Márcio Gomes
Soares do Departamento de Matemática: o Presidente passou a palavra para o Chefe do
Departamento de Matemática, professor Mário Jorge Dias Carneiro, que fez um breve relato sobre os
relevantes serviços prestados ao magistério e à pesquisa, pelo referido professor. Após análise da
proposta fundamentada subscrita por 06(seis) membros da Congregação e 50(cinquenta) professores
de nossa unidade, o Presidente passou para a votação, em conformidade com o que dispõe a
Resolução Complementar nº 03/2012, de 27 de novembro de 2012, capítulo IV do Regimento Geral,
“em escrutínio secreto pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus membros.” Indicou os membros
Francisco Dutenhefner e Remy de Paiva Sanchis para procederem à apuração dos votos. Após
apuração, a referida proposta foi aprovada por unanimidade, dentre os 28 membros presentes. Neste
momento, O Presidente pediu licença para proceder à inversão de pauta; 21 - Parecer referente ao
Memorial do professor Carlos Arnoldo Morales Rojas para fins de redistribuição da UFRJ
para UFMG, aprovado na 843ª Reunião Extraordinária da Câmara do Departamento de
Matemática, realizada em 23 de março de 2016: Após análise da proposta, o Presidente passou
para a votação, respeitando-se o quórum qualificado de aprovação de pelo menos 2/3 dos membros
da Congregação, em cumprimento a Resolução do Conselho Universitário 01/1989, de 13 de março
de 1989. Indicou a Comissão Escrutinadora, composta pelos membros Francisco Dutenhefner e
Remy de Paiva Sanchis, que após apuração dos votos, apresentaram o seguinte resultado, 29(vinte e
nove) votos favoráveis e 01 (um) voto não favorável à referida redistribuição, dentre os trinta
membros presentes. 8 - Critérios e Procedimentos para análise de Desempenho de docentes
como Requisito Parcial para Processos de Promoção à Classe D - Professor Associado Instituto
de Ciências Exatas da UFMG, revistos por uma Comissão Avaliadora, designada através da
Portaria nº 0100, de 17/11/2015: Após análise, foi proposto pelo Chefe do Departamento de
Estatística, professor Marcos Antônio da Cunha Santos, o encaminhamento dos referidos critérios
aos departamentos , para fins de análise e discussão junto aos docentes. Sendo que para o processo
em curso, deverão prevalecer as regras anteriores, aplicadas em 2015. Após discussão, o Presidente
colocou o encaminhamento em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. A Congregação
definiu que as sugestões para os referidos critérios, deverão ser encaminhadas à Diretoria do ICEx
até o final do mês de abril, para fins da apreciação da Congregação em sua reunião prevista para o
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mês de maio de 2016. 9 - Indicações dos Departamentos do ICEx (DCC-FIS-DMAT), referentes
ao Dicionário Biográfico da UFMG: O Presidente informou que a Diretoria de Governança
Informacional-DGI, em comemoração aos 90 anos da UFMG, está elaborando o “Dicionário
Biográfico da UFMG: trajetórias que fazem a diferença”. Para tal, foi solicitada a colaboração de
nossa unidade, com a indicação de, pelo menos, três nomes para integrar como homenageados.
Foram as seguintes indicações, repassadas pelos departamentos: Ciência da Computação - Professor
Nívio Ziviani; Física - Alaor Silvério Chaves, Francisco de Assis Magalhães Gomes, Francisco de Sá
Barreto, Beatriz Alvarenga Álvares, Ramayana Gazzinelli; Matemática - Edson Durão Judice. O
presidente deu ciência ao plenário que todas as indicações supramencionadas, foram encaminhadas à
Diretoria de Gorvenança Informacional. 10 - Indicação para composição do Comitê Assessor de
Ciências Exatas e da Terra: Tendo em vista o comunicado do Prof. Luiz Gustavo Cançado à PRPq,
no qual, devido a compromissos assumidos, colocou seu cargo de presidente do comitê em epígrafe,
à disposição para que outro professor assuma a coordenação atual, após análise, a Congregação
resolveu indicar para compor a lista tríplice de docentes de nossa unidade, as professoras Ana Maria
de Paula - Departamento de Física, Sônia Pinto de Carvalho - Departamento de Matemática e Ariete
Righi - Departamento de Física. Visando manter o equilíbrio entre os representantes dos
departamentos de nossa unidade, deverá ser informado à Pró-Reitoria de Pesquisa o interesse da
Congregação na escolha da Profa. Ana Maria de Paula - Departamento de Física, para a referida
indicação. 11 - Minuta de Convênio e o Projeto de Trabalho entre a Universidade Federal de
Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, sob Coordenação do Prof. Ricardo
Mathias Orlando, do Departamento de Química, aprovado “ad referendum” pela Diretoria do
ICEx, em 09/12/2015: após análise, o Presidente os colocou em votação, tendo sido referendados por
unanimidade. 12 - Projeto DF/FUNDEP: intitulado “Modernização e Manutenção da Rede de
Laboratórios Multiusuários Vinculados aos Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão do
Departamento de Física”, sob coordenação do Prof. Ado Jório de Vasconcelos, aprovado “adreferendum” pela Diretoria do ICEx, em 21/12/2015: por já ter sido analisado e aprovado junto aos
projetos de extensão, conforme pauta de número dois desta ata, esta pauta foi retirada. 13 - Termo
Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços nº 026/11-00 “Programa Formação de Recursos
Humanos em Química de Biocombustíveis – PRH nº 46”, coordenado pela professora Vânya
M.D. Pasa, do Departamento de Química, aprovado “ad-referendum” pela Diretoria do ICEx, em
17/11/2015: após análise, o Presidente o colocou em votação, tendo sido referendado por
unanimidade. 14 - Parecer encaminhado pelo Prof. Francisco Dutenhefner, do Departamento de
Matemática, referente ao pedido de reinclusão administrativa da aluna Júnia Costa Vasconcelos,
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, em sua reunião realizada no dia
22/10/2015. O Presidente passou a palavra para o referido professor que fez um breve relato sobre o
assunto em questão. Após discussão o plenário solicitou que este assunto fosse retirado de pauta,
uma vez que a documentação disponibilizada para análise não estava completa. Em seguida, foi
solicitado pelo representante discente Hygor Hernane Telles e Silva, vistas ao referido processo. 15 Parecer encaminhado pelo Prof. Francisco Dutenhefner, do Departamento de Matemática,
referente ao pedido de reinclusão administrativa da aluna Maria Aparecida Correa Ramos,
indeferido pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática/Distância: o Presidente
passou a palavra para o referido professor que fez um breve relato sobre o assunto em questão. Após
análise, o Presidente colocou o parecer do referido professor em votação, o qual foi desfavorável ao
pedido de reinclusão, tendo sido aprovado por unanimidade. 16 - Resposta do Departamento de
Química ao OF.DIR.ICEx.271/2015, acerca das reclamações discentes referentes à Disciplina
Métodos Físico de Análise I e as determinações da Congregação em sua reunião realizada no
dia 28/10/2015: o Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Química, professor
Dario Windmöller, que informou ao plenário que o departamento cumpriu as determinações da
Congregação. Fez menção que o referido assunto deveria constar apenas como informe. 17 - Parecer
sobre a proposta de criação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação: Assunto
retirado de pauta a pedido dos interessados. 18 - Proposta do Cronograma Geral para Promoção
para a classe E, Professor Titular - 2016/1º e para os processos cujos recursos obtiveram
provimento: após discussão, ficou definido que os processos com recursos que obtiveram os
provimentos, serão avaliados pela mesma comissão a ser designada para o processo do 1º semestre
de 2016, porém, em data e horário diferenciados do processo em curso. O Cronograma será o mesmo
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para ambas avaliações. O Cronograma e as definições supramencionados foram aprovados por
unanimidade. 19 - V Simpósio Temático do Programa de Pós-Graduação em Química, com o
tema “50 anos do Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG”, a realizar-se no período de
18 a 20 de abril de 2016, no Departamento de Química. Após análise, o Presidente o colocou em
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 20 - Aprovação do relatório Final 2015 do
Programa de Monitoria de Graduação - PMG, do Laboratório de Tecnologia da Informação - LTI /
ICEx e aprovação da proposta de alocação de 06(seis) bolsas da Congregação em 2016 para o
referido laboratório. O Presidente passou a palavra para o professor Francisco Dutenhefner, atual
coordenador do programa em nossa unidade, que informou ao plenário que aprovou “adreferendum” em 07/03/2016, a alocação das 06 cotas de bolsas do Programa de Monitoria de
Graduação da Congregação para o ano de 2016, para o Laboratório de Tecnologia de Informação LTI - ICEx, sob supervisão do servidor José Cassimiro da Silva. Foi apresentado para fins de
aprovação, o Relatório Final - 2015, referente à utilização das sete bolsas do referido programa pelo
laboratório em questão. Após análise, o Presidente colocou em votação os dois pontos
supramencionados tendo sido aprovados por unanimidade. 22 - Ofício nº 030/2016/SA-DQ, datado
de 22/03/2016, que trata sobre a V Jornada de Inverno de Química - UFMG (V JOINQUI), a ser
realizada no período de 28 a 30 de julho de 2016. Após análise, o Presidente colocou em votação o V
JOINQUI, tendo sido aprovado por unanimidade. 24 - Ofício. DF/009/2016 - Contrato de
comodato de equipamento - Departamento de Física. O Presidente passou a palavra para o
servidor Ulisses Filgueiras Emediato que esclareceu acerca do Contrato de Comodato de
Equipamento nº 100/2016, a ser firmado entre a Fundação de Desenvolvimento da Universidade de
Campinas e a Universidade Federal de Minas Gerais, sob-responsabilidade do Prof. Leonardo
Teixeira Neves, do Departamento de Física de nossa unidade. Em seguida, o Presidente colocou o
contrato em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada à sessão, da qual, eu, Sandra Fonseca Rocha Alvim, Secretária Geral,
lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes, em livro complementar a
este, em 30 de março de 2016.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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