Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 436ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017.
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Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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,
Aniura Milanés Barrientos, Bernardo Nunes Borges de Lima, Clodoveu Augusto Davis
Júnior, Cristiano Fantini Leite, Dario Windmöller, Eduardo Nicolau dos Santos, Ezequiel
Rodrigues Barbosa, Fabiano Vargas Pereira, Flávio Bambirra Gonçalves, Glaura da
Conceição Franco, José Marcos Silva Nogueira, Marcos Oliveira Prates, Maria Cristina de
Assis Rabello Soares, Omar Paranaíba Vilela Neto, Renato Antônio Celso Ferreira, Rita de
Cássia de Oliveira Sebastião, Thiago Rezende dos Santos, Valmir Fascio Juliano e Wagner
Barreto de Souza. Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos: Jean
Henrique Ferreira Freire e Wladimir Teodoro da Silva. Representantes Discentes:
Henrique Martins Nogueira, Hygor Hernane Telles e Silva, Leonardo Oliveira Machado de
Sousa, Miriam Franciele da Silva, Pedro Menezes de Araújo e Rafael Wemerson Soares
Porto. Ausências Justificadas: professores Denise Burgarelli Duzcmal e Jereon Antonius
Maria van de Graaf. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou o
plenário dando início aos trabalhos. Informes: a) O Presidente cumprimentou o professor
Bernardo Lanza Queiroz, pela sua reeleição no cargo de Coordenador do Colegiado do
Curso de Graduação em Ciências Atuariais; b) O Presidente deu boas vindas aos professores
Thiago Rezende dos Santos e Thais Rotsen Correa, eleitos para os cargos de
Coordenador e Subcoordenadora, respectivamente, do Colegiado do Curso de Graduação em
Estatística. Neste momento, professor Dario Windmöller pediu a palavra ao Presidente para
comunicar ao plenário sobre o vencimento de seu mandato como Chefe do Departamento de
Química, agradecendo a todos pela atenção recebida durante sua gestão. 1 - Análise da Ata
da Reunião Ordinária da Congregação realizada no dia 01/11/2017. Após análise e
correção na linha 93, o Presidente colocou a ata em votação, tendo sido aprovada com 25
votos favoráveis e 01 abstenção. 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, evento e prestação de serviços, constantes na planilha, conforme Anexo
I desta ata. Após concordância unânime do plenário, os colocou em votação, tendo sido
aprovados com 25 votos favoráveis e 01 abstenção. 3 - Análise dos Pedidos de
Afastamentos aprovados “ad referenda”: Os pedidos de afastamentos listados no
documento constante no "Anexo II" desta ata foram analisados em bloco e referendados por
unanimidade. 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 - Resultados do Processo para
Promoção Classe E - Professor Titular - 2017/2º, do Departamento de Ciência da
Computação. O Presidente deu ciência ao plenário sobre o resultado apresentado pela
Comissão Avaliadora referente ao processo supramencionado, apresentando para o plenário
através dos respectivos pareceres finais conclusivos, devidamente fundamentados pela
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comissão. Neste processo foram registradas duas inscrições, a saber: - professores Mariza
da Silva Bigonha Andrade e Rodolfo Sérgio Ferreira de Resende, ambos do Departamento
de Ciência da Computação de nossa unidade. Resultado final apresentado pela referida
comissão: - Mariza da Silva Bigonha Andrade - não habilitada e professor Rodolfo Sérgio
Ferreira de Resende - não habilitado. Em seguida o Presidente colocou os resultados em
votação, tendo sido homologados por unanimidade. 6 - Resultados dos Processos para
Promoção Classe D - Professor Associado (Recursos) - 2017/2º dos Departamentos de
Ciência da Computação / Física e Matemática / Química. O Presidente apresentou os
resultados encaminhados pelas Comissões Avaliadoras através dos pareceres finais
conclusivos, a saber: Departamento de Ciência da Computação - professores Adriano
Alonso Veloso (Habilitado); Fernando Magno Pereira Quintão (Habilitado) e Marco Túlio
de Oliveira Valente (Habilitado); Departamento de Física - professor Gerald Weber
(Habilitado); Departamento de Matemática - professores Carmen Rosa Giraldo Vergara
(Habilitada); Ezequiel Rodrigues Barbosa (Habilitado); Luiz Gustavo Farah Dias
(Habilitado) e Viviane Ribeiro Tomaz da Silva (Habilitada). Em seguida o Presidente
colocou os resultados em votação, tendo sido homologados por unanimidade. 7 - Definição
da nova dinâmica para os processos para Promoção Classe D - Professor Associado. O
assunto em tela tratou especificamente sobre a composição da comissão avaliadora,
respeitando-se a Resolução Complementar 04/2014. Após discussão decidiu-se que uma
comissão permanente será formada por um representante titular e um suplente indicados por
cada um dos departamentos do ICEx por um mandato de 2 anos (tendo, alguns dos
departamentos um mandato inicial de apenas 1 ano), além de um membro externo designado
pela Congregação a cada semestre. O processo de avaliação será único para todos os
candidatos do ICEx, com período e procedimentos unificados. Cada candidato, no entanto,
será avaliado por uma subcomissão (chamada banca) de 3(três) membros da comissão
permanente do ICEx, individualmente, conforme definido pela Congregação da unidade em reunião
preliminar ao processo de avaliação, quando o membro externo deverá ser indicado. Foi aprovado o
seguinte Cronograma Geral para os processos pertinentes ao primeiro semestre de 2018, a saber: Até

31 de março de 2018 - Recebimento do requerimento, em formulário próprio, acompanhado
de toda documentação, junto à recepção do respectivo departamento. Até 20 de abril de 2018
- Indicações de um representante titular e um suplente por cada um dos departamentos do
ICEx e de um membro externo que será designado pela Congregação a cada semestre. As
indicações deverão ser feitas com até 5 dias de antecedência da reunião da Congregação. Até
25 de abril de 2018 - Reunião da Congregação para constituir as Comissões Avaliadoras.
Até 25 de maio de 2018 - Encaminhamento dos Resultados. Até 30 de maio de 2018 Homologação dos resultados das promoções pela Congregação. Quanto à dinâmica, continuará
a mesma aplicada a cada processo semestral. 8 - Proposição de outorga do título de Professor
Emérito ao Professor Márcio Quintão Moreno, do Departamento de Física. O
Presidente passou a palavra para o Subchefe do Departamento de Física, que fez um breve
relato sobre a vida acadêmica do referido professor. Após análise da proposta fundamentada
subscrita por 12 membros da Congregação e 76 professores de nossa unidade, o Presidente
passou para a votação, em conformidade com o que dispõe a Resolução Complementar nº
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03/2012, de 27 de novembro de 2012, capítulo IV do Regimento Geral, em escrutínio
secreto pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus membros. O Presidente indicou os
professores Francisco Dutenhefner e Renato Antônio Celso Ferreira para procederem à
apuração dos votos. Após apuração, a referida proposta foi aprovada com 26 votos
favoráveis e 03 abstenções. 9 - Relatório final de atividades do Programa de Monitoria
de Graduação do Laboratório de Tecnologia da Informação. O Presidente passou a
palavra para o Vice-Diretor, professor Francisco Dutenhefner, coordenador das referidas
bolsas juntamente com a supervisão do Chefe do Laboratório de Tecnologia da Informação
de nossa unidade, José Cassimiro da Silva. O referido professor informou para o plenário
sobre os cômputos das perdas de quotas de bolsas, que durante os últimos três anos
registrou-se a perda de uma quota por ano. Reiterando da necessidade da renovação das 05
quotas referentes ao ano de 2018 e suas implementações junto ao referido laboratório. Após
análise, o Presidente colocou a alocação e o relatório apresentado em votação, tendo sido
ambos aprovados por unanimidade. 10 - Parecer encaminhado pelo professor Wagner
Barreto de Souza, referente ao pedido de reinclusão da aluna Ingrid Hoffmann Peixoto,
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Física, em sua reunião realizada no
dia 18/10/2017. Após discussão, o Presidente colocou em votação o parecer do referido
professor, que foi favorável ao deferimento, tendo sido aprovado por unanimidade. 11 Termo de Encerramento e de Quitação Mútua do Convênio de Cooperação Técnica
019-2016, celebrado entre a HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos
eletrônicos e a UFMG, com a interveniência da FUNDEP, encaminhado pelo
Departamento de Ciência da Computação de nossa unidade. O Presidente passou a
palavra para o professor Renato Antônio Celso Ferreira, do Departamento de Ciência da
Computação, que esclareceu ao plenário que o referido projeto já foi concretizado, porém, a
HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos solicitou um documento
comprovando o encerramento do mesmo. Em seguida, o Presidente colocou o termo em
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 12 - Projeto de pesquisa intitulado
“Desenvolvimento de catalisadores com elevada acidez a base de NbxOy suportado:
uso para conversão de glicerol residual proveniente de biodiesel”, coordenado pelo
professor Luiz Carlos Alves de Oliveira do Departamento de Química de nossa
unidade. O Presidente colocou o projeto em análise em seguida passou para votação, o qual
foi aprovado por unanimidade. 13 - Remoção do professor Gilberto Medeiros Ribeiro
para o Departamento de Ciência da Computação - ICEx. O Presidente passou a palavra
para o professor Renato Antônio Celso Ferreira, do Departamento de Ciência da
Computação de nossa unidade, que esclareceu ao plenário que o referido professor solicitou
seu ingresso no corpo docente deste departamento, esclarecendo que atualmente este se
encontra lotado no Departamento de Física, cujo pedido de remoção já foi aprovado pela
Câmara Departamental, em 19 de setembro de 2017. Caso ocorra a efetivação desta
remoção, o Departamento de Ciência da Computação acordou transferir uma vaga de
Professor Adjunto A para o Departamento de Física de nossa unidade. Em seguida o
Presidente colocou a remoção em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 14 Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação em Química: Bacharelado e
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Licenciatura (diurno/noturno). O Presidente passou a palavra para o Coordenador do
Colegiado do Curso de Graduação em Química e Química Tecnológica, professor Valmir
Fascio Juliano, que fez um breve relato sobre a referida reestruturação que visa atender as
Diretrizes Curriculares Nacionais. Após análise e discussão, o Presidente colocou o projeto
em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a reunião, o Presidente
comunicou ao plenário sobre o encerramento das reuniões ordinárias do ano em curso,
agradecendo a todos pelos relevantes trabalhos e colaborações durante o exercício de 2017.
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
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mim e pelos demais presentes, em livro complementar a este, em 29 de novembro de
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