Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 437ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017.
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Aos treze dias do mês de dezembro 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, Ana
Paula Couto da Silva, Aniúra Milanés Barrientos, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Denise
Duarte Scarpa Magalhães Alves, Eduardo Nicolau dos Santos, FabianoVargas Pereira,
Jeroen Antonius Maria van de Graaf, José Marcos Silva Nogueira, Luiz Gustavo Farah Dias,
Marcos Oliveira Prates, Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Omar Paranaíba Vilela
Neto, Roberto Magalhães Paniago, Rubén Dario Sinisterra Millán, Seme Gebara Neto,
Thaís Paiva Galleti, Thiago Rezende dos Santos, Valmir Fascio Juliano, Wagner Barreto de
Souza e Wagner Meira Júnior. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos:
Érick de Souza Ávila e Wladimir Teodoro da Silva. Representação Discente: Giulia
Monteiro Silva Gomes Vieira, Hygor Hernane Telles e Silva e Leonardo Oliveira Machado
de Souza. Ausências Justificadas: dos professores Bernardo Nunes Borges de Lima, Denise
Burgarelli Duczmal e Fabio Enrique Brochero Martínez. Havendo quórum regulamentar, o
Senhor Presidente cumprimentou o plenário dando início aos trabalhos. Informes: a) O
Presidente deu boas vindas aos professores Rubén Dario Sinisterra Millán e Vito Modesto
De Bellis, eleitos para os cargos de Chefe e Subchefe do Departamento de Química
(mandatos 2017/2019); b) O Presidente deu boas vindas à professora Ana Paula Couto da
Silva eleita como Subcoordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas de
Informação. 1 - Manifestação da Congregação do ICEx sobre os fatos ocorridos no dia
06 de dezembro de 2017. O Presidente solicitou inversão desta pauta, a qual foi acatada
pelo plenário. 2 - Análise da Ata da Reunião Ordinária da Congregação realizada no
dia 29/11/2017. A referida ata foi retirada de pauta, por não ter sido apresentada em tempo
hábil. 3 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa. O Presidente consultou o plenário
sobre a dinâmica para análise e votação em bloco dos projetos de pesquisas 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. 4 - 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. 5 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. 6 - Terrenos da nova sede da Fiocruz em Minas Gerais, a
ser adquirido no Parque Tecnológico de Belo Horizonte - BH-TEC. O Presidente
comunicou ao plenário que convidou a professora Glaura Goulart Silva do Departamento de
Química, para fazer uma apresentação sobre o assunto em tela. A referida professora
esclareceu que este assunto trata da área reservada pelo Parque Tecnológico de Belo
Horizonte para implantação do Centro de Pesquisas René Rachou da Fundação Oswaldo
Cruz, nos lotes 6 a 18 do quarteirão 30 do bairro Engenho Nogueira. Mencionou que estes
lotes integram parte da área de propriedade da Universidade Federal de Minas, parte esta,
cedida ao BH-TEC. Este empreendimento será destinado às atividades no campo da ciência,
tecnologia e inovação (CT&I) em saúde, sendo que o projeto executivo encontra-se em fase
de conclusão. Mencionou também que o Centro de Tecnologia em Nanomateriais
(CTNano), ocupa atualmente o lote de nº 19 e pontuou sobre a ideia de se ter neste terreno,
várias empresas no seguimento de base tecnológica. Enfatizou que tanto a Universidade
Federal de Minas Gerais quanto a Fiocruz, chegaram à conclusão que seria vantajosa a
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atribuição de outros lotes para a Fiocruz, neste caso os lotes 6 a 18, porém, não permitindo
construções em demais terrenos. Após alguns esclarecimentos ao plenário, o Presidente
agradeceu a presença da professora, colocando o assunto em discussão. O Chefe do
Departamento de Ciência da Computação, professor Wagner Meira Júnior, foi contrário à
venda dos lotes à Fiocruz, mencionando que a Universidade Federal de Minas Gerais já
vendeu muitos terrenos, porém a maioria localizada no centro, fora do nosso escopo.
Considerando o cenário atual de saturamento do Campus, esta área poderá fazer falta em um
futuro projeto de expansão. Pontuou que faltou uma visão estratégica a médio e a longo
prazos uma tomada de uma decisão tão relevante. Mencionou também sobre sua
preocupação caso a referida venda venha ser concretizada, temendo que seja em caráter
definitivo. O Chefe do Departamento de Química, professor Rubén Dario Sinisterra Millán
mencionou que teve a oportunidade de conhecer um pouco da gênesis da vinda da Fiocruz
para o BH-TEC, o qual, a princípio, teria três áreas sendo BH-TEC, Materiais e Tecnologia
da Informação, quando também foi cogitada a possibilidade da empresa Google vir para este
terreno, pois é de grande interesse da Universidade Federal de Minas Gerais atrair empresas
de pesquisas. O professor do Departamento de Química, Eduardo Nicolau dos Santos,
questionou se o que está em questão será a venda ou comodato, pois a vinda da Fiocruz já
foi acordada pela Universidade Federal de Minas Gerais. O professor do Departamento de
Ciência da Computação, Clodoveu Augusto Davis Júnior pontuou que não é a primeira vez
que a Congregação do Instituto de Ciências Exatas recebe uma consulta para referendar o
que já está definido. Considerou que a venda é vantajosa com relação ao comodato. O
professor do Departamento de Matemática, Seme Gebara Neto, levantou a hipótese na qual
questiona a possibilidade futura da Fiocruz desmantelar a área, ficando esta, sujeita a outra
ocupação. A Chefe do Departamento de Estatística, professora Glaura de Freitas Silva,
sugeriu solicitar para o Conselho Universitário uma documentação fundamentada para
análise da Congregação. Enfim, foi solicitado pelo plenário o encaminhamento de um ofício
para o Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Raturo Ramírez,
com os seguintes questionamentos: - a) Como a mudança da situação de “lotes em
comodato” para a “venda” se coloca no contexto do Plano Diretor da UFMG e de seu
Planejamento Estratégico? Existe uma avaliação sobre o possível impacto de ações desta
natureza para a UFMG a médio e longo prazos? b) Quais são os termos concretos da
negociação com a Fiocruz: valores, prazos e financiadores? Há alguma documentação sobre
a negociação UFMG-Fiocruz que possa ser analisada pela Congregação do ICEx? c) Quais
são os prazos para definição pela UFMG sobre o referido comodato / venda? Existe um
cronograma desejável? d) Quais são os benefícios para a UFMG desta possível venda?
Existe um planejamento para o uso dos recursos captados no caso da concretização desta
negociação? Existem prioridades definidas e um estudo do impacto real do recurso captado?
O Presidente providenciará o encaminhamento do ofício para o Reitor. 7 - Ofício circular
GR Nº 026/2017, que trata da Recomposição do Conselho Editorial da Editora UFMG.
O Presidente comunicou ao plenário que a sugestão deverá ser encaminhada para a Secretaria
dos Órgãos de Deliberação Superior - SODS, até o dia 14 de dezembro do corrente ano,
acompanhada de uma breve exposição de motivos e currículo Lattes do indicado. O
professor Jeroen Antonius Maria van de Graaf, neste momento, retirou-se da sala por ser
parte interessada no assunto. Após discussão, o plenário resolveu indicar o professor
Eduardo de Campos Valadares do Departamento de Física, o qual é membro atual do Corpo
Editorial 2017 e tem interesse em continuar a fazer parte deste quadro no próximo ano. 8 Parecer encaminhado pela Profa. Lucienir Pains Duarte, do Departamento de
Química, referente ao pedido de reinclusão da aluna Ueslaine Esteves Pereira,
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Matemática, modalidade à Distância,
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em sua reunião realizada no dia 25/10/2017. O Vice-Presidente, professor Francisco
Dutenhefner leu o parecer encaminhado pela referida professora, que foi pelo deferimento
do pedido da aluna, como também esclareceu alguns dados acadêmicos sobre esta. A
professora Aniúra Milanés Barrientos, a título de informação, mencionou sobre a
possibilidade de fechamentos de polos o que ocasionará a não oferta futura para o curso em
questão. Após discussão, o Diretório Acadêmico sugeriu que a referida aluna se matricule
em disciplina isolada no 2º semestre de 2018 e em seguida pediu vistas ao processo. 1 Manifestação da Congregação do ICEx sobre os fatos ocorridos no dia 06 de dezembro
de 2017. Após discussão, o plenário decidiu encaminhar um ofício para o Reitor,
endossando a Nota das Diretoras e Diretores da UFMG, que trata do manifesto de
indignação com a forma da operação da Polícia Federal, intitulada “Esperança Equilibrista”,
ocorrida em 06 de dezembro de 2017, reiterando que estará junto e vigilante em defesa da
universidade pública, gratuita, responsável e de qualidade. 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 13 de dezembro de 2017.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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