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DIA 31 DE MAIO DE 2017.
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Aos trinta e um dias do mês de maio 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, Carlos Henrique Monken, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario Windmöller,
Denise Burgarelli Duczmal, Dorgival Olavo Guedes Neto, Eduardo Nicolau dos Santos, Ezequiel
Rodrigues Barbosa, Fabio Enrique Brochero Martínez, Flávio Bambirra Gonçalves, Hélio Anderson
Duarte, José Guilherme Moreira, Luiz Gustavo Farah Dias, Magda Carvalho Pires, Marcos Antônio
da Cunha Santos, Marcos Oliveira Prates, Renato Antônio Celso Ferreira, Rita de Cássia de Oliveira
Sebastião, Roberto Magalhães Paniago, Rogério Magalhães Paniago, Seme Gebara Neto e Thaís
Paiva Galleti. Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos: Anderson Perpétuo de
Souza, Jean Henrique Ferreira Freire e Marília Pacheco Diniz. Discentes presentes: Daniela de
Vasconcelos Cambraia, Henrique Martins Nogueira, Hygor Hernane Telles e Silva, Leonardo
Oliveira Machado de Sousa e Pedro Menezes de Araújo. Ausência Justificada: do professor José
Marcos Silva Nogueira. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou o
plenário dando início aos trabalhos. Informes: Apresentação do Relatório Anual a Extensão no
ICEx, pelo CENEX. Esta apresentação foi retirada de pauta e deverá retornar na próxima reunião da
Congregação, prevista para o dia 28 de junho do corrente ano. O Presidente deu boas vindas aos
professores Rita de Cássia O. Sebastião (Departamento de Química) e Paulo Cupertino de Lima
(Departamento de Matemática), eleitos como representantes docentes junto à Congregação do
Instituto de Ciências Exatas; José Rachid Mohallem e Roberto Magalhães Paniago eleitos para os
cargos de Coordenador e Subcoordenador, respectivamente, do Colegiado do Programa de PósGraduação em Física e Maria Cristina Rabello Soares, eleita para o cargo de Subcoordenadora do
Colegiado do Curso de Graduação em Física. Palavra aberta: a) o discente Hygor Hernane Telles e
Silva pediu a palavra para comunicar ao plenário que o Diretório Acadêmico encontra-se em
processo de renovação de suas representações; b) o Vice-Presidente, professor Francisco
Dutenhefner deu ciência ao plenário sobre o Exame Especial - 2017/1º, cuja proposta para realização
será nos dias 17,18 e 19/06/2017, com fechamento em 20/07/2017. Após discussão, o plenário
sugeriu antecipar o exame, propondo como data limite para fechamento e lançamento no dia
18/07/2017. 1 - Análise da Ata da Reunião Ordinária da Congregação realizada no dia
26/04/2017. O Presidente a colocou em discussão, em seguida em votação, tendo sido aprovada com
19 votos favoráveis e 05 abstenções. 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, prestação de serviços e projetos novos, constantes na planilha, conforme Anexo I desta ata.
Após concordância unânime do plenário, os colocou em votação, tendo sido 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 com 22
votos favoráveis e 02 abstenções. 4 - Progressões Funcionais. O Presidente colocou o assunto em
discussão, em seguida passou para votação dos pedidos listados no documento constante no “Anexo
III” desta ata, obtendo a aprovação por unanimidade. 5 - Estágio Probatório: Prof. Gustavo Andrés
Guerrero Eraso - Departamento de Física. O Presidente colocou o relatório apresentado pela
Comissão de Avaliação do referido estágio em votação, favorável ao desempenho do professor, cuja
aprovação do plenário foi por unanimidade. 6 - Solicitação da discente Angélica Fonseca Pinto
Vieira, do Curso de Química, referente à disciplina Estágio Obrigatório - 23072.019372/201718; 6a. - Parecer encaminhado pela Profa. Carmela Maria Polito Braga (relatora); 6b. Relatório do pedido de Vistas apresentado pelo Prof. Amary Cesar Ferreira. O Vice-Presidente,
professor Francisco Dutenhefner relembrou a todos que o assunto em pauta foi tratado na reunião da
Congregação em 26 de abril de 2017, quando foi solicitado pelo professor Amary César Ferreira,
vistas ao processo. Em seguida, passou a palavra para o professor supramencionado para que pudesse
falar sobre o relatório de seu pedido de vistas ao processo em questão. O professor Amary César
Ferreira mencionou que o referido relatório está claro e divulgado para o plenário, o que dispensa
comentários adicionais. Dando sequência, o professor Francisco Dutenhefner fez menções sobre o
Regimento Geral, Artigo 16 que trata; - “A Cada assunto pautado para a reunião, uma vez encerrada
a fase de discussão, será submetido à votação do Plenário; § 6º - Terá precedência na votação o
parecer emitido por parecerista ou comissão designados para esse fim, para subsidiar decisão de
órgão colegiado.” Diante do supracitado, o parecer apresentado pela professora Carmela Maria Polito
Braga (favorável ao estágio realizado pela estudante Angélica Fonseca Pinto Vieira, como não
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obrigatório, seja aproveitado como estágio obrigatório para sua integralização curricular), tem
precedência sobre o relatório apresentado pelo professor Amary César Ferreira, sendo assim, ocorreu
à votação, na qual o referido parecer foi aprovado com 17 votos favoráveis, 01 contrário e 05
abstenções. Quanto ao encaminhamento, decidiu-se que a matrícula da referida discente na disciplina
QUI262 - Estágio Curricular - Turma PG de 2017/1º, deverá ser cancelada e que a mesma seja
incluída novamente nesta disciplina em 2017/1º com nota final já lançada pela seção de ensino. 7 Alteração na composição da Comissão de Avaliação para a Promoção para a classe E,
Professor Titular – 2017/1º, do Departamento de Física - ICEx, aprovada ad-referendum da
Diretoria em 09 de maio de 2017. O Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de
Física, professor Rogério Magalhães Paniago, que esclareceu ao plenário sobre a necessidade de se
fazer as alterações na composição da referida comissão devido às impossibilidades dos membros
anteriormente contatados, apresentando a seguinte composição final: - Membros Titulares - Profa.
Belita Koiller – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Prof. Ênio Frota da Silveira – Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Profa. Heloisa Maria Castro Boechat – Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Prof. Mário José de Oliveira – Universidade de São Paulo; - Membros
Suplentes - Prof. Prof. Márcio Gomes Soares – Departamento de Matemática - ICEx - UFMG e Prof.
Prof. Hélio Anderson Duarte – Departamento de Química - ICEx - UFMG. Em seguida, colocou a
alteração em votação, a qual foi referendada por unanimidade. 8 - Resultado do Processo para
Promoção Classe E - Professor Titular – 2017/1º - Departamento de Matemática. Candidato professor Michel Spira, o Presidente passou a palavra para o subchefe do Departamento de
Matemática, professor Fabio Enrique Brochero Martínez, que fez algumas menções sobre o assunto,
passando em seguida para a votação. A Congregação aprovou, por unanimidade, o parecer final
conclusivo sobre a referida promoção, emitido pela Comissão Avaliadora, que foi favorável à
promoção do professor Michel Spira. 9 - Resultado do Processo para Promoção Classe E Professor Titular - 2017/1º - Departamento de Química. Candidata - professora Maria Irene
Yoshida, o Presidente passou a palavra para o chefe do Departamento de Química, professor Dario
Windmöller, que fez algumas menções sobre o assunto, passando em seguida para a votação. A
Congregação aprovou por unanimidade o parecer final conclusivo sobre a referida promoção, emitido
pela Comissão Avaliadora, que foi favorável à promoção da professora Maria Irene Yoshida. Neste
momento o Presidente pediu a inversão de pauta, passando para 11ª pauta, que trata da
Transferência do Observatório Astronômico Frei Rosário (OAFR), localizado na Serra da
Piedade, Município de Caeté - MG, para a região da Serra do Caraça, no Município de Catas Altas MG. O Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Física, professor Rogério
Magalhães Paniago, que fez um breve relato acerca do assunto, pontuando que a Serra da Piedade
não está sendo o local mais adequado para o observatório, com o crescimento da cidade de Belo
Horizonte está inviável o estudo a olho nu, devido à luminosidade, fazendo-se necessário o estudo de
outro local. Pontuou que o Município de Catas Altas tem grande interesse em promover algum
atrativo para turistas e que devido às atividades mineradoras eles têm condições de investir neste
atrativo para a cidade. Considerou que o ideal é que esta transferência seja parcial, ou seja, que o
observatório da Serra da Piedade não seja totalmente desativado, quando um telescópio deverá ser
mantido nesta, sob a responsabilidade da Igreja Católica e da Pontifícia Universidade Católica PUC-MG. Neste projeto, apoia-se a transferência do telescópio principal, após a construção do
observatório em Catas Altas. Foi apresentado também o Registro de Visita, ocorrido no dia 29 de
abril de 2017, no Município de Catas Altas - Minas Gerais, quando foram recebidos pelo Secretário
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Sr. Lucas Nishimoto, sendo que a possível transferência do
Observatório Astronômico dependerá das possibilidades financeiras do Município de Catas Altas e
seus eventuais patrocinadores, assim como da concordância dos Órgãos responsáveis da
Universidade Federal de Minas Gerais. A referida transferência foi analisada e aprovada pela Câmara
do Departamento de Física, em sua reunião realizada no dia 24 de maio de 2017. Após ampla
discussão, foi proposto pelo plenário o seguinte encaminhando: - a Congregação autoriza a Diretoria
e o Departamento de Física a iniciarem uma negociação com a prefeitura de Catas Altas - MG, no
sentido da construção do Observatório Astronômico que receberá parte da infraestrutura atual do
Observatório Astronômico Frei Rosário, localizado na Serra da Piedade - MG. Em votação, o
referido encaminhamento foi aprovado com 24 votos favoráveis e 02 abstenções. 10 - Relatório da
Comissão de Reestruturação do Laboratório de Computação de Alto Desempenho do ICEx. O
Presidente convidou os membros da referida comissão para participarem desta pauta. O professor
Bismarck Vaz da Costa fez um breve relato acerca do assunto e após discussão, o plenário decidiu
pelo seguinte encaminhamento: - solicitar, por intermédio da Diretoria do ICEx, o encaminhamento
de um ofício para o Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, solicitando o resgate das
funções do Laboratório de Computação Científica, envolvendo: - (1) a nomeação de uma diretoria
para o LCC, composta de membros atuantes na área de Computação Científica; (2) - a transferência
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de funções administrativas hoje realizadas pelo LCC para o CECOM ou outro órgão e (3) - a
determinação de uma revisão no Estatuto do LCC, pela diretoria que for nomeada, com a participação
de seus potenciais usuários, visando garantir sua futura atuação dentro das finalidades específicas
para as quais o Laboratório foi criado. Em votação, o encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. 12 - Parecer encaminhado pelo Prof. Cristiano Fantini Leite - Subchefe do
Departamento de Física, referente ao pedido de reinclusão do aluno João Noel de Lima, indeferido
pelo Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, em sua reunião realizada no dia 23/03/2017.
Após discussão, a Congregação constatou que seguindo as normas vigentes, no processo em questão,
consta que o referido aluno já ultrapassou o período normal para a conclusão do curso em tela e que
não cabe à Congregação votar sobre esta questão, sendo assim, o mesmo deverá ser devolvido para o
Colegiado do Curso, para que seja providenciado seu devido encaminhamento à Pró-Reitoria de
Graduação - PROGRAD. Em votação, o referido encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 13
- Parecer encaminhado pelo Prof. Omar P. V. Neto - Subcoordenador do Colegiado do Curso
de Graduação em Ciência da Computação, referente ao pedido de reinclusão da aluna Juliane
Machado Soares, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, em sua
reunião realizada no dia 03/05/2017. O parecer foi pelo indeferimento do referido pedido, em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 14 - Parecer encaminhado pela Profa. Maria
Cristina de A. R. Soares - Subcoordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Física,
referente ao pedido de reinclusão do aluno Vitor Fernandes de Almeida, indeferido pelo
Colegiado do Curso de Graduação em Química, em sua reunião realizada no dia 25/04/2017. O
Presidente passou a palavra para o Coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Química e
Química Tecnológica, professor Amary César Ferreira, que fez algumas menções, salientando que o
referido aluno saiu para intercâmbio e que em seis anos concluiu apenas uma disciplina do curso de
química e que no momento ainda não tem 40% do curso concluído. Em seguida o Presidente passou
para a votação do parecer da professora Maria Cristina de A. R. Soares, que foi pelo deferimento do
pedido do referido aluno, obtendo o seguinte resultado: - o parecer foi aprovado com 14 votos
favoráveis, 05 contrários e 02 abstenções. 15 - Parecer encaminhado pelo Dorgival Olavo Guedes
Neto - Departamento de Ciência da Computação, referente à solicitação de mudança de nota do
estágio curricular da aluna Izadora Rhaynna Santos de Menezes, indeferido pelo Colegiado do
Curso de Graduação em Química, em sua reunião realizada no dia 27/03/2017. O Presidente
passou a palavra para o Coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Química e Química
Tecnológica, professor Amary César Ferreira, que fez um breve relato sobre a situação da referida
aluna, informando que ela, a pedido do Colegiado, realizou em 16 de março de 2017 o trancamento
retroativo da sua matricula na disciplina QUI262 no primeiro semestre letivo de 2016. Com base no
parecer encaminhado pelo professor Dorgival Olavo Guedes Neto, por unanimidade, a Congregação
aprovou a matricula da referida discente na disciplina QUI62 no primeiro semestre letivo de 2017 e
que para esta matrícula seja lançada a aprovação e a nota obtida por ela no estágio realizado em 2016.
16 - OF.11/2017/MAT/ICEx/UFMG, datado de 25 de maio de 2017, que trata da modificação na
composição da Câmara do Departamento de Matemática - ICEx. O Presidente passou a palavra
para o subchefe do Departamento de Matemática, professor Fabio Enrique Brochero Martínez, que
fez um breve relato sobre a modificação da Câmara Departamental, conforme
OF.11/2017/MAT/ICEx/UFMG, datado de 25 de maio de 2017, cuja nova composição contará com
03 representantes e seus respectivos suplentes dos professores Titulares e 05 representantes e seus
respectivos suplentes dos professores não Titulares. O chefe do Departamento de Estatística,
professor Marcos Antônio da Cunha Santos enfatizou a importância dos demais departamentos
procederem também esta reestruturação e encaminhá-las para análise e aprovação da Congregação.
Em seguida, o Presidente colocou a nova composição em votação, tendo sido aprovada 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 31 de maio de 2017.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Esta ata foi aprovada pela Congregação do
ICEx em sua reunião realizada no dia
28/06/2017

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