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Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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,
Aldo Procacci, Antônio Del Maestro, Bernardo Nunes Borges de Lima, Carlos Henrique
Monken, Cristiano Fantini Leite, Dario Windmöller, Denise Burgarelli Duczmal, Eduardo
Nicolau dos Santos, Flávio Bambirra Gonçalves, Glaura da Conceição Franco, Hélio
Anderson Duarte, Luiz Gustavo Farah Dias, Magda Carvalho Pires, Marcos Oliveira Prates,
Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Omar Paranaíba Vilela Neto, Rita de Cássia de
Oliveira Sebastião, Roberto Magalhães Paniago, Seme Gebara Neto,Thaís Paiva Galleti,
Valmir Fascio Juliano, Wagner Barreto de Souza e Wagner Meira Júnior. Representantes
dos Servidores Técnico-Administrativos: Carla Pereira Ricardo, Jean Henrique Ferreira
Freire e Wladimir Teodoro da Silva. Discentes presentes: Amanda Martins Campolina,
Giulia Monteiro Silva Gomes Vieira, Hygor Hernane Telles e Silva, Pedro Menezes de
Araújo e Rafael Wemerson Soares Porto. Ausências Justificadas: dos professores
Clodoveu Augusto Davis Júnior, José Guilherme Moreira, José Marcos Silva Nogueira e dos
representantes dos servidores técnico-administrativos Érick de Souza Ávila e Gustavo
Carvalho Lemes. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou o
plenário dando início aos trabalhos. Informes: a) O Presidente deu boas vindas aos novos
representantes docentes e seus respectivos suplentes junto à Congregação, Prof. Aldo
Procacci (Titular - MAT), Prof. Sebastião José Nascimento de Pádua (Suplente - FIS), Prof.
Wagner Barreto de Souza (Titular - EST) e Prof. Heitor Avelino de Abreu (Suplente - QUI);
b) Parabenizou a Coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Estatística,
professora Magda Carvalho Pires e toda equipe envolvida, pelo recebimento das “5 estrelas”
na avaliação de cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante (GE) no ano de 2017.
Outros: O Presidente deu ciência ao plenário sobre a participação, nesta reunião, do Reitor
em exercício, professor José Marcos Silva Nogueira, cujo horário previsto de chegada será
a partir das dezesseis horas. 1 - Análise da Ata da Reunião Ordinária da Congregação
realizada no dia 30/08/2017. O Presidente colocou a ata em discussão, passando em
seguida para votação, tendo sido aprovada com 23 votos favoráveis e 01 abstenção. 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 pesquisa, cursos 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 Presidente colocou o assunto em discussão, em seguida passou
para votação do pedido listado no documento constante no “Anexo III” desta ata, obtendo a
aprovação por unanimidade. 5 - Proposição de outorga do título de Professor Emérito ao
Professor Ivan Moura Campos, do Departamento de Ciência da Computação. O
Presidente apresentou ao plenário a proposta fundamentada subscrita por 11 membros da
Congregação e 174 pessoas entre professores, funcionários Técnico-Administrativos e
discentes de nossa instituição para a indicação do nome do professor Ivan Moura Campos
(aposentado - Departamento de Ciência da Computação), para receber o título de Professor
Emérito, conforme prevê o Regimento Geral da UFMG em seu artigo 71, parágrafo
segundo. Em seguida passou a palavra para o Chefe do Departamento de Ciência da
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Computação, professor Wagner Meira Júnior, na sequência passou a palavra para o
professor José Nagib Cotrim Árabe e por fim para o professor convidado Nivio Ziviani,
sendo que ambos fizeram um breve relato sobre a vida acadêmica e as principais atuações do
professor a ser homenageado. Dando prosseguimento, o Presidente indicou os professores
Francisco Dutenhefner e Antônio Del Maestro para procederem à apuração dos votos. Após
apuração, a referida proposta foi aprovada com 26 votos favoráveis e 01 abstenção. 6 Proposição de outorga do título de Professor Emérito ao Professor José Domingues
Fabris, do Departamento de Química. O Presidente apresentou ao plenário a proposta
fundamentada subscrita por 17 membros da Congregação e 134 docentes de nossa
instituição para a indicação do nome do professor José Domingos Fabris (aposentado Departamento de Química), para receber o título de Professor Emérito, conforme prevê o
Regimento Geral da UFMG em seu artigo 71, parágrafo segundo. Em seguida passou a
palavra para o professor convidado do Departamento de Química, Luiz Cláudio de Almeida
Barbosa, que fez um breve relato sobre a carreira acadêmica do referido professor, através
de uma leitura comentada, apoiando de forma plena a referida indicação. Em seguida o
Chefe do Departamento de Química, professor Dario Windmöller, fez algumas menções,
reiterando a importância da indicação de um docente tão renomado no meio acadêmico. As
citações supramencionadas foram endossadas pelo Chefe do Departamento de Ciência da
Computação, professor Wagner Meira Júnior. Em seguida, o Presidente indicou os
professores Francisco Dutenhefner e Antônio Del Maestro para procederem à apuração dos
votos. Após apuração, a referida proposta foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o
Vice-Presidente professor Francisco Dutenhefner solicitou ao plenário a inversão de pauta,
passando para a pauta de nº 13 - Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Física referente a 2018. O Vice-Presidente passou a palavra para a Subcoordenadora do Curso,
professora Maria Cristina de Assis Rabello Soares, que fez um breve relato sobre o projeto
em questão. Em seguida o assunto foi colocado em discussão. O Vice-Presidente falou da
necessidade de que sejam feitos ajustes curriculares. O professor Cristiano Fantini Leite
esclareceu que todos os cursos que fazem disciplinas do curso de física, já estão dando suas
anuências para as disciplinas contidas na proposta pedagógica e que há previsão de que o
mesmo passe a vigorar a partir das próximas entradas, assim que o projeto for aprovado pela
Pró-Reitoria de Graduação. Foi solicitado pelo Chefe do Departamento de Matemática,
professor Bernardo Nunes Borges de Lima, a retirada da disciplina MAT-247 - Introdução
as Equações Diferençais Parciais, pois esta, não será mais ofertada pelo referido
departamento. Em seguida o Vice-Presidente colocou o projeto em votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. 7 - Indicações de docentes para composição da Comissão
Avaliadora dos processos para Promoção à Classe E - Professor Titular - 2017/2º, do
Departamento de Ciência da Computação. Neste momento o Presidente, pediu licença
para se retirar da sala, por ser parte interessada no assunto, passando a condução dos
trabalhos para o Vice-Presidente que apresentou a lista contendo as indicações dos docentes,
salientando que, devido às dificuldades encontradas em obter as confirmações dos
professores convidados para a comissão em tela, o referido departamento apresentou uma
lista da qual os nomes serão retirados para posterior emissão da portaria de designação da
comissão avaliadora da promoção em questão, a saber; Agma Juci Machado Traina - USP,
Alexandre Xavier Falcão - UNICAMP, André Carlos Ponce de Leon F. de Carvalho - USP,
Carla Maria Dal Sasso Freitas - UFRGS, Celina Miraglia Herrera de Figueiredo - UFRJ,
Clarisse Sieckenius de Souza - PUC-Rio, Claudia Maria Bauzer Medeiros - UNICAMP,
Cláudio Leonardo Lucchesi - UFMS, Edmundo Albuquerque de Souza e Silva - UFRJ,
Flávio Rech Wagner - UFRGS, Francisco de Assis Tenório de Carvalho - UFPE, Hani
Camille Yehia - UFMG, Marcelo Finger - USP, Maria Cristina Ferreira de Oliveira - USP,
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Marta Lima de Queiros Mattoso - UFRJ, Renato Cardoso Mesquita - UFMG, Teresa
Bernarda Ludermir - UFPE e Yoshiko Wakabayashi - USP. Em seguida colocou a lista
supramencionada em votação, que foi aprovada por unanimidade. 8 - Indicações de
docentes para composição da Comissão Avaliadora dos processos para Promoção à
Classe E - Professor Titular - 2017/2º, do Departamento de Física. Assunto retirado de
pauta, por não haver inscritos. 9 - Indicações de docentes para composição da Comissão
Avaliadora dos processos para Promoção à Classe E - Professor Titular - 2017/2º, do
Departamento de Matemática. O Vice-presidente passou a palavra para o Chefe do
Departamento de Matemática, professor Bernardo Nunes Borges de Lima, que apresentou as
seguintes indicações: - Membros Titulares - Prof. Rodney Carlos Bassanezi (UFABC),
Prof. Luiz Renato Gonçalves Fontes (USP), Prof. Vyacheslav Futorny (USP) e Prof.
Hossein Movasati (IMPA); Membros Suplentes: - Profa. Maria Eulália Vares (UFRJ) e
Prof. Enrico Antônio Colosimo (UFMG). A instalação da Comissão está prevista para
ocorrer no dia 09 de outubro de 2017, às 12h45, na sala 3060 deste departamento. O VicePresidente colocou o assunto em discussão, passando em seguida para votação na qual as
indicações foram aprovadas por unanimidade. 10 - Indicações de docentes para
composição da Comissão Avaliadora dos processos para Promoção à Classe E Professor Titular - 2017/2º, do Departamento de Química. O Vice-Presidente passou a
palavra para o Chefe do Departamento de Química, professor Dario Windmöller, que fez
algumas menções, dentre elas, que pudessem ser feitas indicações de bancas
interdepartamentais, como acontece na Promoção para Professor Associado, salientando a
dificuldade crescente em conseguir docentes que queiram participar do processo em questão,
deixando registrada sua proposição. Em seguida apresentou uma lista contendo as
indicações dos docentes, salientando que, devido às dificuldades encontradas em obter as
confirmações, em tempo hábil, para a reunião em curso, o referido departamento apresentou
uma lista da qual os nomes serão retirados para posterior emissão da portaria de designação
da comissão avaliadora da promoção em questão, a saber: Maria Eliana L. R. de Queiroz UFV, Jorge Maurício David - UFBA, Célio Pasquini - UNICAMP, Fernão Castro Braga UFMG, Marcos Nogueira Eberlin - UNICAMP, Fernando Antônio Santos Coelho UNICAMP, Cláudio José Aráujo Mota - UFRJ, Roberto Gomes de Souza Berlinck - USP,
Norberto Peporine Lopes - USP, Maysa Furlan – UNESP, João Batista Fernandes UFSCAR, Ronei Jesus Poppi - UNICAMP, Claudimir Lúcio do Lago - USP, Arnaldo Alves
Cardoso - UNESP, Joaquim de Araújo Nóbrega - UFSCAR, Débora de Almeida Azevedo UFRJ e Shirley Nakagaki - UFPR. O Vice-Presidente colocou a lista supramencionada em
votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 11 - Ofício DF-075/2017, encaminhado pelo
Departamento de Física de nossa unidade, que trata das alterações no Regimento do
Laboratório de Caracterização e Processamento de Nanomateriais da UFMG LCPNano-UFMG. Neste momento o Presidente retomou a condução dos trabalhos,
passando a palavra para o Subchefe do Departamento de Física, professor Cristiano Fantini
Leite, que fez um breve relato sobre as alterações no artigo 17º, que trata da competência do
Corpo Técnico do LCPNano-UFMG, solicitadas pela Congregação em sua realizada em 30
de agosto de 2017. Após discussão, o Presidente colocou o regimento em votação, tendo
sido aprovado com 26 votos favoráveis e uma abstenção. Neste momento, a Congregação
recebeu a visita do Reitor em exercício, professor José Marcos Silva Nogueira, que após
cumprimentar os presentes, comunicou sobre a indicação recebida para o cargo
supramencionado, uma vez que a Vice-Reitora, professora Sandra Regina Goulart Almeida,
encontra-se afastada do cargo devido sua candidatura para as próximas eleições e
concomitantemente o Reitor também se encontra afastado do cargo, para tratamento de sua
saúde. Porém, a partir de terça-feira próxima, o professor Jayme Arturo Ramirez, retornará à
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Reitoria, quando o professor José Marcos Silva Nogueira, ficará como Vice-Reitor. Fez 12 Ofício DF-076/2017, encaminhado pelo Departamento de Física de nossa unidade, que trata
do Comitê Gestor do Regimento do Laboratório de Cristalografia da UFMG - LabCriUFMG, que atendendo à solicitação da Congregação em sua reunião realizada em 30 de
agosto de 2017, analisou junto a Câmara Departamental sobre a proposta de alteração do
Art.5, que trata do referido comitê, no qual a decisão foi de não alterar a composição do
comitê em questão. Ofício 70/2017/AS-DQ encaminhado pelo Departamento de Química ao
Diretor do ICEx, no qual foram anexados os ofícios 60/2017/AS-DQ e DF/077/2017. Em
virtude da solicitação de alteração no Regimento do LabCri não ter sido aprovada pela
Câmara do Departamento de Física, o Departamento de Química solicitou que o tema fosse
novamente apreciado na Congregação. Em seguida, o Presidente passou a palavra para o
Subchefe do Departamento de Física, professor Cristiano Dantini Leite, que leu a carta
apresentada pelos professores Carlos Basílio Pinheiro e Nivaldo Lúcio Speziali, na qual
constam informações sobre a história do LabCri e que esclarece sobre a reivindicação da
participação do Departamento de Química no comitê. Neste momento foi posto em votação
o Regimento do LabCri com a proposta de alterações nos itens do Artigo 5º, que ficou com
a seguinte redação: I - 3(três) pesquisadores indicados pela Câmara do Departamento de
Física do Instituto de Ciências Exatas, departamento sede do LabCri; II. - 1(um) pesquisador
indicado pela Câmara do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas; III Não alterado. Após discussão, o Presidente colocou os dois regimentos em votação, tendo
sido aprovados com 26 votos favoráveis e 01 abstenção. OUTROS: Ofício nº 54/2017/ASDQ, encaminhado pelo Chefe do Departamento de Química, professor Dario Windmöller,
que trata da prorrogação da redução dos encargos didáticos da professora Vanya Márcia
Duarte Pasa, Coordenadora do Núcleo de Extensão e Prestação de Serviços - NEPs, em
50%, continuando assim a ter carga horária de 60 horas/aula por semestre. O Presidente
passou a palavra para o referido chefe, que esclareceu alguns pontos da Resolução
Complementar 02/2014, na qual está estabelecido que tal redução necessita da aprovação da
Congregação da unidade. Em seguida o Presidente colocou o pedido supramencionado 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 minuta da ata, que se aprovada, será assinada por mim e pelos
demais presentes, em livro complementar a este, em 27 de setembro 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.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 01/11/2017

Sandra Rocha
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