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Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil dezessete, às quatorze horas, na sala 3123, reuniuse 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: Aldo Procacci, Aniura Milanés Barrientos, Bernardo Nunes
Borges de Lima, Carlos Henrique Monken, Cristiano Fantini Leite, Dario Windmöller, Denise
Burgarelli Duczmal, Denise Duarte Scarpa Magalhães Alves, Dorgival Olavo Guedes Neto, Eduardo
Nicolau dos Santos, Ezequiel Rodrigues Barbosa, Flávio Bambirra Gonçalves, Magda Carvalho
Pires, Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Omar Paranaíba Vilela Neto, Remy de Paiva Sanchis,
Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Roberto Magalhães Paniago, Thaís Paiva Galleti, Valmir
Fascio Juliano, Wagner Barreto de Souza e Wagner Meira Júnior. Representantes dos Servidores
Técnicos Administrativos: Anderson Perpétuo de Souza, Gustavo Carvalho Lemes e Jean Henrique
Ferreira Freire. Representantes Discentes: Amanda Martins Campolina, Giulia Monteiro Silva
Gomes Vieira, Henrique Martins Nogueira, Hygor Hernane Telles e Silva, Leonardo Oliveira
Machado de Sousa, Pedro Menezes de Araújo e Rafael Wemerson Soares Porto. Ausências
Justificadas: professores Clodoveu Augusto Davis Júnior, José Marcos Silva Nogueira, Marcos
Oliveira Prates e Rosângela Helena Loschi. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente
cumprimentou o plenário e antes de dar início aos trabalhos, justificou a ausência do Diretor,
professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, que teve que ausentar-se, devido a um
compromisso assumido junto à Pró-Reitoria de Planejamento. Informes: O Presidente reiterou ao
plenário, o convite para a sessão solene referente à outorga do título de Professor Emérito ao
Professor Wilson de Pádua Paula Filho - Departamento de Ciência da Computação, que será
realizada no dia 07/11/2017, terça-feira, às 18h, no Auditório III de nossa unidade. 1 - Análise da
Ata da Reunião Ordinária da Congregação realizada no dia 27/09/2017. Após análise, foi
solicitada pelo Chefe do Departamento de Química, professor Dario Windmöller a correção do
conteúdo do texto referente à 12ª pauta, que trata do Ofício DF-076/2017, ficando com os seguintes
dizeres: - “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 - LabCri-UFMG,
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 Artigo 5º, 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 Ciência Exatas; III - Não
alterado.” Em seguida, o Presidente colocou a ata em votação, tendo sido aprovada com 29 votos
favoráveis e 02 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa: O Presidente
consultou o plenário sobre a dinâmica para análise e votação em bloco dos projetos de pesquisa,
programa e prestação de serviços, constantes na planilha, conforme Anexo I desta ata, a qual houve
uma correção no item cinco, cujo departamento envolvido é o de Química e não de Ciência da
Computação. Após concordância unânime do plenário, os colocou em votação, tendo sido aprovados
com 29 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, em bloco, por unanimidade. 4 - Progressões Funcionais: O Presidente colocou
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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 - Ofício nº 74/2017/ASDQ, que trata da aprovação “ad-referendum” da Diretoria do ICEx, em 10/10/2017, do nome do
professor Laurent Frédéric Gil (UFOP), como membro suplente da Comissão Avaliadora dos
pedidos de Promoção a Classe E - professor Titular, do Departamento de Química. O Presidente
colocou a indicação em votação, tendo sido referendada por unanimidade. 6 - Resultados dos
Processos para Promoção Classe E - Professor Titular - 2017/2º, dos Departamentos de
Matemática e Química. O Presidente informou para o plenário o resultado apresentado pela
Comissão Avaliadora, a saber: - professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Departamento de
Química) - Aprovado; professor Armando Gil Magalhães Neves (Departamento de Matemática) Reprovado; professora Isabel Cristina Pereira Fortes (Departamento de Química) - Aprovada e
professor Rogério Santos Mol (Departamento de Matemática) - Aprovado. Em seguida, colocou o
resultado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 7 - Resultados dos Processos para
Promoção Classe D - Professor Associado, - 2017/2º - Departamentos de Ciência da
Computação / Física e Matemática / Química. O Presidente solicitou ao plenário a inversão de
pauta nº 19, por considerar que o assunto é pertinente ao processo em tela, o qual teve o “de acordo”
da Congregação. 19 - Carta encaminhada pela profa. Carmen Rosa Giraldo Vergara, do
Departamento de Matemática, solicitando a anulação do Processo da Promoção para a Classe
D - Professor Associado - 2017/2º. O Presidente, após dar ciência ao plenário do requerimento de
anulação do processo em epígrafe, encaminhado pela professora supracitada, colocou o assunto em
discussão, no qual ficou constado que ocorreu uma ilegalidade no referido processo, no que tange à
composição das duas Comissões Avaliadoras. Verificou-se, em análise do citado requerimento, que
foram alterados os horários das apresentações dos relatórios e que o Membro Externo Titular atuante
no processo, conforme previsão das Portarias nº 081 e 082, de 11 de outubro de 2017, não foi
anteriormente aprovado pela Congregação, razões pelas quais se tornou inviável a homologação dos
resultados apresentados pelas referidas Comissões. Diante da constatação de 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 das 02(duas) Comissões
Avaliadoras. Este encaminhamento foi aprovado com 30 votos favoráveis e 01 abstenção. 8 Atualização da composição do comitê Assessor de Ciências Exatas e da Terra. O Presidente
informou que em razão da solicitação de desligamento da Profa. Ariete Righi (Física) e Fabiano
Vargas Pereira (Química) e do término do mandato do professor Israel Vainsencher (Matemática),
serão necessárias as indicações de 03 listas tríplices de docentes de nossa unidade. Após análise,
foram feitas as seguintes indicações: - 1ª LISTA: - Prof. Leonardo Cristiano Campos Departamento de Física Prof. Wagner Barreto de Souza - Departamento de Estatística e Profa.
Magda Carvalho Pires - Departamento de Estatística; 2ª LISTA: - Profa. Maria Cristina de Assis
Rabello Soares - Departamento de Física, Profa. Thaís Paiva Pellegatti - Departamento de
Estatística e Prof. Cristiano Fantini Leite - Departamento de Física; 3ª LISTA: - Prof. Arturo
Ulisses Fernández Perez - Departamento de Matemática, Omar Paranaíba Vilela Neto - Ciência da
Computação e Roberto Magalhães Paniago - Departamento de Física. As indicações em negrito são
de interesse de nossa unidade e visam manter o equilíbrio entre as representações dos departamentos
junto ao referido Comitê. O Presidente colocou as indicações em votação, tendo sido aprovadas por
unanimidade. 9 - Ofício 79/2017/AS-DQ, que trata da redistribuição do professor Anderson
Dias do Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP para o
Departamento de Química - ICEx-UFMG. O Presidente colocou o assunto em discussão, em
seguida fez a indicação da Comissão Escrutinadora, composta pelos membros Remy de Paiva
Sanchis e Gustavo Carvalho Lemes, 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, na qual a redistribuição do referido professor foi aprovada com 31
votos favoráveis e 01 voto não favorável. 10 - Ofício COLGRAD.MAT.039/2017, que trata da
Proposta de ajuste curricular do curso de Matemática, a motivação principal é a exigência do
Conselho Nacional de Educação, dada pela Resolução 02/2015 de seu Conselho Pleno. O
Presidente colocou o assunto em discussão, após análise da proposta em epígrafe, devido à ausência
das anuências dos departamentos das disciplinas modificadas, decidiu-se tirar este assunto de pauta,
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devendo o mesmo retornar à Congregação, assim que as devidas adequações forem feitas. 11 Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação em Química: Bacharelado e Licenciatura
(diurno/noturno). Após análise e discussão do projeto em tela, a Congregação resolveu retirá-lo de
pauta para que o mesmo possa ser adequado, principalmente no que tange a modalidade licenciatura
e as disciplinas que passaram a ser obrigatórias. 12 - Parecer encaminhado pelo Prof. Marcos
Antônio da Cunha Santos, do Departamento de Estatística, sobre o projeto de criação do novo
Curso de Mestrado Acadêmico em Inovação Tecnológica e Biofarmacêutica da UFMG,
apresentado pelo prof. Rubén Dario Sinisterra, do Departamento de Química. Após análise o
parecer do referido professor, que foi favorável ao projeto, foi aprovado por unanimidade. 13 Parecer encaminhado pela Profa. Aniura Milanés Barrientos - Subcoordenadora Colegiado do
Curso de Graduação em Matemática, referente ao pedido de reinclusão do aluno Pedro
Ribeiro Mariano, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Ciência da
Computação, em sua reunião realizada no dia 15/09/2017. O Presidente colocou o assunto em
discussão, em seguida colocou em votação o parecer da referida professora, que foi pelo
indeferimento do pedido, tendo sido aprovado por unanimidade. 14 - Parecer encaminhado pela
Profa. Maria Cristina de Assis Rabello Soares - Subcoordenadora do Colegiado do Curso de
Graduação em Física, referente ao pedido de reinclusão do aluno Wasley Alexandre da Silva,
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Química, em sua reunião realizada no
dia 25/09/2017. O Presidente passou a palavra para a referida professora, que fez um breve relato de
seu parecer, o qual foi pelo indeferimento do pedido em questão. Em votação, o parecer foi aprovado
com 29 votos favoráveis e 01 abstenção. 15 - Projeto Piloto - Parâmetros e procedimentos para
execução de implantação de um projeto “Dengue”, no Campus Saúde Pampulha, encaminhado
pelo professor Jadson Cláudio Belchior (Departamento de Química). O Presidente passou a
palavra para o referido professor, que fez um breve relato sobre o projeto, no qual pontuou que o
mesmo foi desenvolvido desde 2014 e que, devido a problemas burocráticos foi inviabilizado. O
referido projeto tem como objetivo implantar no Campus Saúde da Universidade Federal de Minas
Gerais, uma tecnologia desenvolvida no Departamento de Química para bloquear a proliferação do
Aedes Aegypti, visando desta forma, contribuir para a redução da proliferação de doenças como a
Dengue, Chikungunya, Zika, entre outras de origem larvária. Em seguida o Presidente colocou o
projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 16 - Ofício 017/2017-DAICEx, que trata
da Proposta de Resolução que regulamenta a aferição do Aproveitamento Escolar. O Presidente
passou a palavra para o representante discente Leonardo Oliveira Machado de Souza, que fez um
breve relato acerca da resolução. O Chefe do Departamento de Matemática, professor Bernardo
Nunes Borges de Lima, elogiou a iniciativa dos discentes, salientando que talvez o mais correto não
seja a criação de uma resolução, mas sim de recomendações. Após análise e discussão, o plenário
resolveu encaminhar a proposta para os chefes de departamentos e coordenadores de colegiados de
cursos de graduação de nossa unidade para fins de análise e adequações, para uma futura reunião
com os representantes estudantis. 17 - Ofício 018/2017-DAICEx, que trata da Proposta de criação de
Medalha “Chico Bomba” de mérito estudantil. Após análise e discussão, visando regulamentar e
definir parâmetros sobre a proposta em tela foi sugerido pelo plenário que seja formada uma
comissão, envolvendo 05 docentes, sendo um representante de cada departamento e 03 alunos de
graduação. Aditamento - 18 - Termo aditivo ao termo de execução descentralizada para
realização de programa de formação de profissionais com ênfase no setor de petróleo, gás,
natural e biocombustíveis - PRH 46, cujo objeto é a extensão de prazo. Sem discussão, o referido
termo foi 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 será assinada por mim e pelos demais presentes, em livro complementar a este,
em 01 de novembro 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
Esta ata foi aprovada pela Congregação do ICEx em
sua reunião realizada no dia 29/11/2017
Sandra Rocha
Secretária Geral do ICEx
Portaria nº 3581 de 19-07-2011
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