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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil dezessete, 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,
Amary César Ferreira, Arnaldo de Albuquerque Araújo, Bernardo Lanza Queiroz, Bernardo
Nunes Borges de Lima, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario Windmöller, Ezequiel
Rodrigues Barbosa, Fabio Enrique Brochero Martínez, Flávio Bambirra Gonçalves,
Hamilton Prado Bueno, Hélio Anderson Duarte, José Marcos Silva Nogueira, José Nagib
Cotrim Árabe, Juan Carlos Gonzáles Pérez, Jussara Marques de Almeida Gonçalves, Marcos
Antônio da Cunha Santos, Remy de Paiva Sanchis, Renato Antônio Celso Ferreira, Rogério
Magalhães Paniago, Rosangela Helena Loschi, Seme Gebara Neto e Sílvia Helena Paixão
Alencar. Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos: Carla Pereira
Ricardo, Jean Henrique Ferreira Freire e Mirra Angelina Neres da Silva. Discentes
presentes: Daniela Vasconcelos Cambraia, Guilherme de Souza Mendonça Silva, Hygor
Hernane Telles e Silva, Leonardo Oliveira Machado de Sousa e Natália Maria Borges
Ladeira. Ausências Justificadas: dos professores Ariete Righi e José Guilherme Moreira.
Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou o plenário e antes de dar
início aos trabalhos, passou a palavra para o Vice-Presidente, professor Francisco
Dutenhefner, que reiterou o comunicado oriundo da Pró-Reitoria de Administração que
estará promovendo até o dia 13 de abril um plantão para emissão das Carteiras de
Identificação dos servidores, em substituição as que estão danificadas, salvo para servidores
terceirizados. Informe: a) o Presidente parabenizou o professor José Guilherme Martins
Alves Moreira, eleito para o segundo mandato, como Coordenador do Colegiado do Curso
de Graduação em Física. 1 - Análise das Atas das Reuniões Extraordinária e Ordinárias
da Congregação realizadas nos dias 09/11/2016, 30/11/2016 e 16/12/2016. Após análise, a
ata da 426ª Reunião da Congregação foi aprovada por unanimidade; em seguida passou para
a análise da 427ª Ata da Reunião da Congregação, após correção ortográfica na linha 10, foi
aprovada com 20 votos favoráveis e 02 abstenções e finalizando esta pauta, passou para
análise da ata da 428ª Reunião da Congregação, após correções nas linhas 32 e 33, esta, foi
aprovada com 18 votos favoráveis e 04 abstenções. Inversão de pauta - palavra aberta:
Neste momento o Presidente passou a palavra para o representante discente Hygor Hernane
Telles e Silva que informou ao plenário sobre o início dos encaminhamentos dos
comunicados de jubilamento de alunos, feito pelo Departamento de Registro Acadêmico DRCA. Solicitou a atenção especial dos coordenadores de cursos de graduação de nossa
unidade, para que orientem os alunos jubilados a procurarem os Diretórios Acadêmicos para
fins de orientações. Em seguida, repassou o pedido do professor Mário Jorge Dias Carneiro,
o qual foi indicado para outorga do título de professor emérito, no qual solicita que o ato
solene da referida outorga seja realizado na Congregação de nossa unidade. 2 - Análise dos
Projetos de Extensão e Pesquisa: O Presidente consultou ao plenário sobre a dinâmica para
análise e votação em bloco dos projetos de extensão, pesquisa, cursos, prestação de serviços
e eventos, constantes na planilha, conforme Anexo I desta ata. Após concordância unânime
do plenário, os colocou em votação, tendo sido aprovados com 21 votos favoráveis e 02
abstenções. 3 - Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”: Os
pedidos de afastamentos listados no documento constante no "Anexo II" desta ata foram
referendados com 22 votos favoráveis e 01 abstenção. Progressões Funcionais: O
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Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Química, professor Dario
Windmöller que teceu alguns comentários acerca dos pedidos de progressão funcional,
salientando que vários pedidos não estão uniformes, tendo sido utilizados formulários
distintos, que não seguiram os parâmetros e indicadores para a avaliação das atividades
docentes, conforme determina a Resolução Complementar nº 04/2014 do Conselho
Universitário. Fato que levou a Câmara do Departamento de Química a suspender a análise e
o devido encaminhamento dos pedidos apresentados em sua recente reunião da Câmara
Departamental. Quanto à avaliação discente, consultou a CPPD e foi informado que ainda
não está implantado o sistema que permite o levantamento de dados conforme estabelece a
Resolução nº 09/2016, de 21 de junho de 2016. Apesar de ter acesso aos dados das turmas
dos professores, foi orientado a não utilizar estes dados na avaliação. Enfatizou que não há
um posicionamento oficial a este respeito, sugerindo que um processo incompleto que não
está em conformidade com as normas da universidade, conforme a Resolução
Complementar 04/2014 de 09 de setembro de 2014, poderá sofrer implicações negativas no
futuro, caso estes venham a ser auditados. O Presidente colocou o assunto em discussão, da
qual o plenário sugeriu a diretoria que entrasse em contato com a CPPD para verificar o
problema ocorrido com as planilhas, buscando maiores esclarecimentos a respeito. Em
seguida passou para votação dos pedidos listados no documento constante no “Anexo III”
desta ata, obtendo a aprovação com 21 votos favoráveis e 03 abstenções. 5 - Estágios
Probatórios: John William Macquarrie (DMAT), Marco Vinicius Bahi Aymone (DMAT) e
Pablo Lima Saldanha (FIS). 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
implantação da jornada especial de 30 horas semanais, apresentada pelos servidores do
Departamento de Física do ICEx. O Presidente passou a palavra para a servidora Marília
Pacheco Diniz, representante dos técnicos administrativos, que fez alguns questionamentos
acerca da primeira proposta criada por alguns funcionários do Departamento de Física, que
segundo, registro em ata da 422ª reunião da Congregação de nossa unidade, realizada no dia
29 de junho de 2016, deveria ter sido encaminhada juntamente com as demais e, no entanto,
apenas o parecer da chefia constava nos documentos da pauta da referida reunião. Enfatizou
que devido a esta divergência, os servidores interessados, ficaram prejudicados, pois já
poderiam estar inseridos na proposta de jornada 30h de nossa unidade, caso a proposta
tivesse seguido com as demais. Após análise, constatou-se que houve um erro de redação na
ata supramencionada, a saber: - “Após tomar ciência das propostas apresentadas pelos
funcionários dos departamentos de nossa unidade, com os respectivos pareceres de suas
chefias imediatas, como também das propostas apresentadas pelos Colegiados de Cursos,
Seção de Ensino e Laboratório de Tecnologia de Informação - LTI, a Diretoria irá
encaminhá-las para a Pró-Reitoria de Recursos Humanos para fins de análise e continuação
do processo para posterior implementação, se for o caso”. Diante do exposto, o professor
Seme Gebara Neto sugeriu para o plenário ater a proposta atual, até que sejam esclarecidos
os fatos apresentados pela referida servidora; 6.1 - o chefe do Departamento de Física,
professor Rogério Magalhães Paniago, leu seu parecer a respeito da proposta em questão, o
qual foi negativo. A Congregação, após tomar ciência da proposta apresentada pelos
funcionários do Departamento de Física, com o respectivo parecer da chefia imediata,
resolveu encaminhá-la à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, para conhecimento e
providências cabíveis. 7 - Ofício PRPq/19/2017, que trata da indicação de uma lista
tríplice de docentes de nossa unidade para recomposição do Comitê Assessor de
Ciências Exatas e da Terra, para escolha do substituto do professor Luiz Henrique
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Duczmal. O Presidente passou para a votação em seguida ocorreu à apuração de votos feita
pelos professores Francisco Dutenhefner e Remy de Paiva Sanchis, da qual o plenário
aprovou a lista triple de docentes de nossa unidade, para que seja escolhido o substituto para
recomposição do Comitê Assessor de Ciências Exatas e da Terra, a saber: - professor Luiz
Henrique Duczmal (Departamento de Estatística) - 22 votos favoráveis, professor
Arnaldo de Albuquerque Araújo (Departamento de Ciência da Computação) - 03 votos
favoráveis e o professor Túlio Matêncio (Departamento de Química) - 02 votos favoráveis.
Visando manter um equilíbrio das representações entre os departamentos de nossa unidade,
o plenário acatou o pedido de recondução do Prof. Luiz Henrique Duczmal, do
Departamento de Estatística. 8 - Pedido de Redistribuição do Prof. André Santarosa
Felauto, para a Universidade Federal do ABC, aprovado pela Câmara do Departamento de
Física em sua reunião realizada no dia 16/02/2017 (votação por escrutínio secreto e
aprovação, por no mínimo, 2/3 dos membros do plenário). O Presidente passou a palavra
para o chefe do departamento de física, professor Rogério Magalhães Paniago, que fez um
breve relato sobre a referida redistribuição. Em seguida, indicou os professores Francisco
Dutenhefner e Remy de Paiva Sanchis para procederem à apuração dos votos, tendo sido
aprovada com 19 votos favoráveis e 04 abstenções. 9 - Pedido de Redistribuição do Prof.
Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio, para a Universidade Federal do ABC, aprovado pela
Câmara do Departamento de Física em sua reunião realizada no dia 16/02/2017 (votação por
escrutínio secreto e aprovação, por no mínimo, 2/3 dos membros do plenário). O Presidente
passou a palavra para o chefe do departamento de física, professor Rogério Magalhães
Paniago, que fez um breve relato sobre a referida redistribuição. Em seguida, indicou os
professores Francisco Dutenhefner e Remy de Paiva Sanchis para procederem à apuração
dos votos, tendo sido aprovada com 19 votos favoráveis e 04 abstenções. 10 - Distribuições
das cotas de bolsas do Programa de Monitoria da Graduação - 2017, alocadas na
Congregação de nossa unidade. 10.1 - Cotas / 2017. Neste momento o Presidente solicitou
ao plenário a inversão de pauta, por se tratar de um assunto pertinente as referidas bolsas,
passando para a pauta de nº 13 - Relatório de Atividades do PMG no LTI em 2016, com a
solicitação de renovação para 2017 para aprovação em reunião da Congregação. Neste
momento o Vice-presidente, professor Francisco Dutenhefner assumiu a reunião, a pedido
do Presidente. O plenário analisou o Relatório Final - 2016, referente ao Programa de
Monitoria de Graduação para as ciências exatas e engenharias apresentado pelo Laboratório
de Tecnologia da Informação - LTI, de nossa unidade, sob coordenação do professor
Francisco Dutenhefner, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida o VicePresidente retomou a pauta 10 - Distribuição das cotas de bolsas do Programa de
Monitoria da Graduação - 2017, alocadas na Congregação de nossa unidade e 10.1 Cotas
para o ano de 2017, sugerindo para o plenário que a distribuição permaneça, em sua
totalidade, no Laboratório de Tecnologia da Informação - LTI, pontuando que neste ano
foram disponibilizadas 05 cotas de bolsas. Em votação, a referida distribuição foi aprovada
por unanimidade. 11 - Parecer do Prof. Carlos Basílio Pinheiro do Departamento de
Física, referente ao processo que trata do Acordo Geral de Cooperação entre a
Universidade de Lisboa e a Universidade Federal de Minas Gerais. O Presidente deu
ciência ao plenário acerca do acordo e após análise colocou o parecer do relator professor
Carlos Basílio Pinheiro em votação, que foi favorável, porém com alguns respaldos, tendo
sido aprovado por unanimidade. 12 - Ofício DF/047/2016, datado de 19/12/2016,
encaminhado pelo Chefe do Departamento de Física, que trata da utilização do espaço físico
do Laboratório de Computação Científica (LCC), localizado no segundo andar deste
departamento. O Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Física,
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professor Rogério Magalhães Paniago, que fez um breve relato sobre o assunto. Em seguida
o Presidente pontuou que em 21 dezembro de 2015 foi encaminhado um ofício da diretoria
para professor Bismarck Vaz da Costa, Departamento de Física, solicitando-lhe um parecer
referente ao espaço térreo já ocupado pelo LCC, atualmente não utilizado em nossa unidade.
Foi criada uma comissão que fará o estudo e a Proposta de Reestruturação do Laboratório de
Alto Desempenho Computacional do ICEx, composta pelos professores Wagner Meira
Júnior, do Departamento de Ciência da Computação, Sabino José Ferreira Neto, do
Departamento de Estatística, Bismarck Vaz da Costa, do Departamento de Física, Gustavo
Barbagallo de Oliveira, do Departamento de Matemática e William Ricardo Rocha, do
Departamento de Química. O Diretor defendeu a proposta para que o LCC fique para o
Departamento de Física e a parte debaixo poderá ser destinada aos escritórios das empresas
“Júnior”. Foi sugerido pelo Chefe do Departamento de Química, professor Dario
Windmöller que seja feito um dossiê, para que a unidade possa ter um histórico do assunto
em questão. Por ser necessária uma discussão mais ampla, este assunto foi retirado de pauta,
para o qual foi solicitado um parecer da comissão supramencionada, devendo retornar em
uma próxima reunião da Congregação. ADITAMENTO - Informe: a) Espaço Físico:
Acordo entre os Departamentos de Física e Matemática - ICEx. Por considerar que este
assunto deverá ser analisado pela comissão, este assunto também foi retirado de pauta. 14 Parecer encaminhado pela comissão designada para fins de análise do pedido de
recurso / reconsideração, da decisão da Congregação no que tange ao Relatório Final
apresentado pela Comissão Avaliadora do processo para a promoção à Classe E,
Professor Titular, referente ao 2º semestre de 2016, encaminhado pelo Prof. Armando Gil
Magalhães Neves, do Departamento de Matemática, de nossa unidade. Após análise a
Congregação aprovou o parecer apresentado pela Comissão designada para análise do
pedido de reconsideração, formulado pelo professor Armando Gil Magalhães Neves,
contra a decisão proferida pela Congregação que aprovou o parecer final conclusivo emitido
pela Comissão Avaliadora, contrário à sua promoção para a Classe E, Professor Titular,
referente ao 2º semestre de 2016. 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 29 de março de 2017.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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Esta ata foi aprovada pela Congregação do
ICEx em sua reunião realizada no dia
26/04/2017

Sandra Rocha
Secretária Geral do ICEx
Portaria nº 3581 de 19-07-2011
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