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ATA DA 432ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017.
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Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 Francisco Dutenhefner, Vice-Diretor do Instituto,
com a presença dos seguintes membros: - Professores: Arnaldo de Albuquerque Araújo,
Bernardo Lanza Queiroz, Bernardo Nunes Borges de Lima, Clodoveu Augusto Davis Júnior,
Dario Windmöller, Denise Burgarelli Duczmal, Eduardo Nicolau dos Santos, Flávio
Bambirra Gonçalves, José Marcos Silva Nogueira, Jussara Marques de Almeida Gonçalves,
Magda Carvalho Pires, Marcos Antônio da Cunha Santos, Marcos Oliveira Prates, Maria
Cristina de Assis Rabello Soares, Omar Paranaíba Vilela Neto, Remy de Paiva Sanchis, Rita
de Cássia de Oliveira Sebastião, Roberto Magalhães Paniago, Seme Gebara Neto e Wagner
Meira Júnior. Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos: Marília Pacheco
Diniz, Ricardo Carvalhães Henrique e Wladimir Teodoro da Silva. Discentes presentes:
Amanda Martins Campolina, Henrique Martins Nogueira, Hygor Hernane Telles e Silva,
Mariana Valle Reis Cruz, Pedro Menezes de Araújo, Miriam Francielle da Silva e Rafael
Wemerson Soares Porto. Ausências Justificadas: dos professores Antônio Del Maestro,
Gilson de Freitas Silva e Valmir Fascio Juliano. Havendo quórum regulamentar, o Senhor
Vice-Presidente cumprimentou o plenário dando início aos trabalhos. Informes: Apresentação do Relatório Anual a Extensão no ICEx - 2015, pelo CENEX. A
Coordenadora do Centro de Extensão de nossa unidade, professora Carmen Rosa Giraldo
Vergara, fez um breve-relato sobre o assunto supramencionando. Após sua exposição e
alguns esclarecimentos, o Vice-Presidente agradeceu a referida professora, dando sequência
a pauta do dia. a) O Vice-Presidente deu boas vindas aos professores Wagner Meira Júnior e
Renato Antônio Celso Ferreira eleitos para os cargos de Chefe e Subchefe, respectivamente,
do Departamento de Ciência da Computação; b) aos professores Denise Burgarelli Duczmal
e Jeroen Antonius Maria van de Graaf, eleitos para os cargos de Coordenadora e
Subcoordenador, respectivamente, do Colegiado do Curso de Graduação em Matemática
Computacional; c) aos professores Omar Paranaíba Vilela Neto e Adriano César Machado
Pereira, eleitos para os cargos de Coordenador e Subcoordenador, respectivamente, do
Colegiado do Curso de Graduação em Ciência da Computação; d) aos professores Valmir
Fascio Juliano e Gilson de Freitas Silva, eleitos para os cargos de Coordenador e
Subcoordenador, respectivamente, do Colegiado de Coordenação Didática dos Cursos de
Graduação em Química e Química Tecnológica. e) Ofício LCC - 004/2017, datado de 19 de
junho de 2017, que trata da formalização da entrega das chaves e do espaço utilizado pelo
LCC-CENPAD. O Vice-Presidente informou sobre a disponibilização da área utilizada pelo
LCC no prédio de nossa instituição, cujo assunto será tratado em reunião com a Comissão
do Espaço Físico para fins de discussão da utilização deste espaço (bancadas, mesas,
divisórias que ficarão para nossa unidade). Salientou que em reunião com os Chefes de
Departamentos o magnífico Reitor acatou todas as questões mencionadas no ofício
097/2017, encaminhado em junho do corrente ano, que tratou de algumas solicitações, tais
como a nomeação de uma diretoria para o LCC, composta de membros atuantes na área de
Computação Científica; da transferência de funções administrativas, atualmente realizadas
pelo LCC, para o CECOM ou outro órgão e da 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, medidas estas que já estão em andamento; f) Em 2018 o ICEx completará 50 anos Propostas para Atividades em Comemoração aos 50 anos do ICEx (instituído em 1968).
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Após discussão, o Vice-Presidente consultou ao plenário sobre a dinâmica a ser adotada para
as comemorações, definindo-se que cada departamento deverá indicar um docente, um
técnico-administrativo e um discente para composição da Comissão cujo objetivo será o
estudo das atividades comemorativas aos "50 anos do ICEx", previstas para o ano de 2018.
Considerando que através da Reforma de Ensino em 1968, na qual ficou instituído o
Instituto de Ciências Exatas, foi sugerido que a data da primeira reunião realizada em 1968,
seja computada como a data do aniversário em questão. 1 - Análise da Ata da Reunião
Ordinária da Congregação realizada no dia 31/05/2017. O Vice-Presidente a colocou em
discussão, após correções no texto compreendido entre as linhas 159 a 162 - “Com base no
parecer encaminhado pelo professor Dorgival Olavo Guedes Neto, por unanimidade, a
Congregação aprovou a matrícula da referida discente na disciplina QUI62 no primeiro
semestre letivo de 2017 e para esta matrícula será lançada a aprovação e a nota obtida por
ela no estágio realizado em 2016”. Em seguida ocorreu à votação, tendo sido aprovada com
20 votos favoráveis e 03 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa. O
Vice-Presidente consultou o plenário sobre a dinâmica para análise e votação em bloco dos
projetos de pesquisa, evento, curso e prestação de serviços, 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 por unanimidade. 4 - Progressões Funcionais. O VicePresidente 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. Foi solicitado pelo plenário a inclusão no quadro demonstrativo das lacunas
indicando as classes. 5 - Estágios Probatórios dos professores Gustavo de Almeida
Magalhães Safar, Luis Eugênio Fernandez Outon e Myriano Henriques de Oliveira
Júnior - todos do Departamento de Física. O Vice-Presidente colocou os relatórios
apresentados pelas Comissões de Avaliação dos referidos estágios em votação, favoráveis ao
desempenho dos professores, cuja aprovação do plenário foi por unanimidade. 6 - Análise
do parecer final conclusivo sobre a Promoção para a Classe E, Professor Titular 2017/1º, do Departamento de Física, emitido pela Comissão Avaliadora: - O VicePresidente apresentou o parecer final do processo em questão, encaminhado pela Comissão
Avaliadora, no qual o professor Gabriel Armando Pellegatti Franco foi habilitado e
professor Jefferson Kamphorst Leal da Silva, também foi habilitado. Em seguida o colocou
em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 7 - Resultados dos Processos para
Promoção Classe D - Professor Associado, - 2017/1º - Departamentos de Ciência da
Computação, Estatística, Física, Matemática e Química. O Vice-Presidente pediu
inversão de pauta, por considerar pertinente analisar o pedido de recurso do referido
processo antes de sua homologação. 8 - Carta encaminhada pela Profa. Ilka Afonso Reis,
que trata do requerimento de anulação do Processo para Promoção Classe D Professor Associado - 2017/1º. O Vice-Presidente deu ciência ao plenário sobre o
requerimento de anulação do processo em epígrafe, encaminhado pela referida professora e
após análise, constatou-se que ocorreu uma ilegalidade no processo em questão, no que
tange à composição da Comissão Avaliadora. Conforme Resolução Complementar 04/2014,
de 09 de setembro de 2014: - Art. 30 Compete à Congregação da Unidade; II – constituir
Comissão Avaliadora composta por três professores e um suplente, todos da Classe dos
Professores Titulares ou Associados, com o mínimo de 1 (um) membro externo à Unidade
Acadêmica; - Art. 33 - Será considerado habilitado à promoção à Classe D, Professor
Associado, o docente que obtiver nota igual ou superior a 70 (setenta) de pelo menos 2
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(dois) dos integrantes da Comissão Avaliadora. Conforme Critérios e Procedimentos para
Análise
de
Desempenho de Docentes, como Requisito Parcial para Processos de
Promoção à Classe D - Professor Associado, aprovado na reunião da Congregação do ICEx
em 26/10/2017: - Art. 8º. Compete à Congregação do Instituto de Ciências Exatas: I constituir Comissão Avaliadora composta por três professores e um suplente, todos da classe
dos Professores Titulares ou Associados, com o mínimo de 1 (um) membro externo ao
Instituto, e com participação de pelo menos 1(um) membro de cada departamento que tenha
candidatos a promoção. Porém, a Comissão Avaliadora para o processo em tela, foi
composta por 06 membros efetivos, conforme Portaria nº 030, de 18 de maio de 2017, o que
inviabilizou a homologação dos resultados apresentados pela referida Comissão. Diante da
constatação desta ilegalidade, seguindo as normas vigentes, a Congregação decidiu tomar as
medidas cabíveis para sanar a irregularidade supramencionada, repetindo o processo a partir
da etapa da constituição da Comissão Avaliadora. 9 - Indicação para recomposição do
Comitê Assessor de Ciências e da Terra - ICEx. O Vice-Presidente comunicou ao
plenário sobre os vencimentos dos mandatos dos professores Renato Martins Assunção e
Rosângela Helena Loschi, junto ao Comitê Assessor de Ciências e da Terra, motivo pelo
qual, foram solicitadas as indicações de três docentes de nossa unidade para comporem as
listas tríplices que deverão ser encaminhas à Pró-Reitoria de Pesquisa, a saber: 1ª lista professores Loïc Pascal Gilles Cerf - Departamento de Ciência da Computação, Bernardo
Nunes Borges de Lima - Departamento de Matemática e Dario Windmöller - Departamento
de Química; 2ª lista - professores Rodrigo Lassarote Lavall - Departamento de Química,
Rita de Cássia Oliveira Sebastião - Departamento de Química e Magda Carvalho Pires Departamento de Estatística. As indicações dos professores Loic Pascal Gilles Cerf e
Rodrigo Lassarote Lavall, visam manter o equilíbrio entre as representações dos
departamentos de nossa unidade, junto ao referido Comitê, devendo estas informações
constar no ofício a ser encaminhado à Pró-Reitoria de Pesquisa. 10 - Eleição para escolha
do Supervisor e do Supervisor Substituto do Curso de Graduação em Licenciatura em
Matemática, na modalidade a Distância. Conforme Edital 015/2017, de 06 de jnho de
2017, foi eleito o professor Paulo Antônio Fonseca Machado do Departamento de
Matemática de nossa unidade, como Supervisor do Curso de Graduação em Licenciatura em
Matemática, modalidade a Distância, com mandato de dois anos contados a partir 01 de
agosto 2017. 11 - Propostas para adesão a implementação da Jornada Especial de 30
horas, apresentadas por funcionários da Secretaria Geral, Seção de Apoio, Seção de
Compras, Patrimônio, Almoxarifado, CENEX e Contabilidade, com o parecer da
Diretoria-ICEx. O Vice-Presidente apresentou ao plenário as referidas propostas,
colocando-as em discussão. A Congregação após tomar ciência das propostas apresentadas
para implementação da jornada de trabalho de 30 horas, resolveu constituir uma comissão,
para fins de análise e emissão de um parecer sobre as referidas propostas, o qual deverá ser
encaminhado para análise da Congregação em sua reunião prevista para o dia 30/08/2017.
Comissão: - Prof. Dario Windmöllher - Chefe do Departamento de Química, Prof. Marcos
Antônio da Cunha Santos - Departamento de Estatística e Hygor Hernane Telles e Silva Representante Discente. 12 - Regimento Interno do Laboratório FACELAB (chamada
interna para credenciamento de laboratórios institucionais de pesquisa (LIPq),
chamada interna PRPq 02/2017. O Vice-Presidente passou a palavra para o discente
Hygor Hernane Telles e Silva, que prestou alguns esclarecimentos acerca do assunto,
colocando em seguida o regimento em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Neste
momento o Vice-Presidente pediu ao plenário a inversão de pauta passando para o 2º
Aditamento, pauta de nº 16 - Carta encaminhada pela Profa. Zenilda de Lourdes
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Cardeal, do Departamento de Química, que trata da Rede Mineira de Cromatografia
Avançada - RMCA. O Vice- Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de
Química, professor Dario Windmöller, que fez um breve relato acerca do assunto
supracitado, em seguida por não atender as exigências do Edital no que tange ao regimento
entre outros pré-requisitos, o plenário resolver devolver o projeto para a referida professora,
solicitando-lhe maiores esclarecimentos acerca do mesmo. O referido assunto foi retirado de
pauta. Neste momento o Vice-Presidente solicitou a inversão de pauta, passando para a
pauta de nº 15 - Ofício nº 43/2017/SA-DQ, que trata da indicação do nome do professor
Eucler Bento Paniago - Departamento de Química, para recebimento do título de
Professor Emérito de nossa unidade. Este assunto foi retirado de pauta, a pedido dos
professores Hélio Anderson Duarte e Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, que por motivo
de força maior, não puderam estar presentes nesta reunião para apresentarem seus
argumentos em prol da indicação em questão. 13 - Resposta à Escola de Engenharia
relativa à criação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. O VicePresidente passou a palavra para o professor Renato Antônio Celso Ferreira, que fez um
breve relato acerca do assunto supramencionado, enfatizando que a Escola de Engenharia
não concordou com alguns pontos da proposta. Após análise, o Vice-Presidente colocou a
resposta do Departamento de Ciência da Computação ao parecer sobre a referida proposta
em
votação,
tendo
sido
aprovada
por
unanimidade.
14
Ofício
Circular/UFMG/GR/Nº13/2017, datado de 08 de junho de 2017, que trata da sugestão
de nomes de docentes em exercício na UFMG para composição do Conselho Diretor da
Biblioteca Universitária (BU). Foram encaminhadas as seguintes indicações: - professores
Marcos André Gonçalves (Departamento de Ciência da Computação), Antônio Sérgio
Teixeira Pires - Titular e José Marcos Andrade Figueiredo - Suplente, ambos do
Departamento de Física e Helder Cândido Rodrigues (Departamento de Matemática). O
Vice-Presidente colocou as indicações em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade.
1º Aditamento: a) Ofício 009/2017 - Indicação de representantes discentes à
Congregação do ICEx. O Vice-Presidente passou a palavra para o discente Hygor Hernane
Telles e Silva, que comunicou para o plenário sobre o andamento da regularização da
representação discente junto à Congregação, enfatizando que em agosto serão apresentadas
as indicações dos discentes com direito a voz e voto; b) Ofício 019/2017/MAT - Instalação
Itinerante “Fala de Aula”. O Vice-Presidente passou a palavra para o Chefe do
Departamento de Matemática, professor Bernardo Nunes Borges de Lima, que fez um breve
relato, no qual pontuou a indignação do Departamento de Matemática em relação ao quadro
apresentado na Instalação “Fala de Aula” realizada pelo GIZ no período de 12 a 14 de junho
de 2017, em nossa unidade. No referido quadro, que fez uma alusão a uma aula de
matemática com dizeres: “Bla..Bla...Bla...”, o qual foi pelo considerado pelo departamento
inadequado e desrespeitoso; sobretudo por ter sido produzido produzido pelo GIZ. Salientou
que conversou sobre o ocorrido com o Pró-Reitor de Graduação, professor Ricardo Hiroshi
Caldeira Takahashi que ficou de averiguar o ocorrido. 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 28 de junho 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
Esta ata foi aprovada pela Congregação do ICEx em
sua reunião realizada no dia 30/08/2017
Sandra Rocha
Secretária Geral do ICEx
Portaria nº 3581 de 19-07-2011
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