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ATA DA 440ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.
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Aos quatro dias do mês de abril de dois mil dezoito, 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: Aniúra Milanés Barrientos, Bernardo Lanza Queiroz, Carlos
Henrique Monken, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Cristiano Fantini Leite, Denise Burgarelli
Duczmal, Eduardo Nicolau dos Santos, Glaura da Conceição Franco, José Rachid Mohallem, Jussara
Marques de Almeida Gonçalves, Marcos Oliveira Prates, Maria Cristina de Assis Rabello Soares,
Maria Helena de Araújo, Omar Paranaíba Vilela Neto, Remy de Paiva Sanchis, Renato Antônio
Celso Ferreira, Seme Gebara Neto, Thaís Rotsen Correa, Valmir Fascio Juliano, Vito Modesto De
Bellis e Wagner Barreto de Souza. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos:
Anderson Perpétuo de Souza, Carla Pereira Ricardo, Erick de Souza Ávila e Jean Henrique Ferreira
Freire. Representantes Discentes: Leonardo Oliveira Machado de Souza e Rafael Wemerson Soares
Porto. 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 foi convidado para participar de uma Avaliação Institucional fora de Belo Horizonte.
Informes: a) O Presidente deu boas vindas à professora Maria Helena de Araújo, eleita para o
cargo de Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química; b) Reiterou junto ao
plenário acerca do Credenciamento de Laboratórios Institucionais de Pesquisa (LIPq), Chamada
Interna PRPq 01/2018, cuja data limite para submissão das propostas de cadastramento a serem
analisadas no ano corrente será até 30 de setembro de 2018; c) Deu ciência ao plenário sobre o
Ofício nº 17/2017-SODS-UFMG, datado de 14/03/2018, que trata da aprovação do Conselho
Universitário sobre o processo de redistribuição do cargo de professor, ocupado pelo servidor
Anderson Dias da Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP para o Departamento de Química ICEx; d) Deu ciência ao plenário sobre a Portaria 06/2018 - PRPq, que trata da designação do
professor Leonardo Cristiano Campos, do Departamento de Física, para compor o Comitê Assessor
de Ciências Exatas e da Terra, com mandato de 01/03/2018 a 01/03/2020; e) Deu ciência ao plenário
sobre a Portaria 07/2018 - PRPq, que trata da designação do professor Arturo Ulisses Fernández
Perez, do Departamento de Matemática, para compor o Comitê Assessor de Ciências Exatas e da
Terra, com mandato de 01/03/2018 a 01/03/2020; f) Programa de Monitoria de Graduação
(PMG), COTAS DA CONGREGAÇÃO - DIRETORIA: Devido ao prazo estipulado pela PróReitoria de Graduação, foi necessário informar para o Setor de Bolsas da PROGRAD, até 31 de
março de 2018, a distribuição das cotas de bolsas da Diretoria de nossa unidade, pois somente após
esta informação torna-se possível implementá-las no Sistema (05 cotas direcionados para o LTIICEx). Salientou que a Congregação, em sua reunião realizada no dia 29 de novembro de 2017,
aprovou o Relatório Final - 2017, referente ao Programa de Monitoria de Graduação para as
ciências exatas e engenharias no Laboratório de Tecnologia da Informação - LTI, de nossa unidade.
Diante do exposto acima, as cotas referentes ao ano de 2018 foram distribuídas em sua totalidade (05
cotas), para este laboratório. 1 - Análises das Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinária da
Congregação realizadas nos dias 29/11/2017, 13/12/2017 e 12/03/2018, respectivamente. O
Presidente propôs ao plenário a votação em bloco das atas, após a concordância de todos, as colocou
em discussão, em seguida em votação, sendo que as três atas foram aprovadas com 23 votos
favoráveis e 05 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa. O Presidente propôs
ao plenário a votação em bloco dos projetos de pesquisa, prestação de serviços, programa e evento,
conforme “Anexo I” desta ata. Após a 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 analisados em bloco e referendados com 26 votos favoráveis e 02 abstenções. 4 - Progressões
Funcionais. O Presidente colocou o assunto em discussão, após correção na linha 5, cuja data é
18/02/2018 e não 18/12/2018 e na linha 15, referente à docente Sílvia Helena Paixão Alencar,
corrigindo a coluna onde consta Associado II para Associado III. Em seguida passou para a votação
dos pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata, que foram aprovados por
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unanimidade. 5 - Ofício DCC.040/2018-GERAL, que trata do Parecer Conclusivo para avaliação do
pedido de redistribuição do professor Heitor Soares Filho, da Universidade Federal de Alagoas, para
o Departamento de Ciência da Computação - ICEx, sendo necessário quorum qualificado devendo
ser aprovado pelo menos 2/3 de seus membros, em escrutínio secreto. 6 - Ofício DCC.042/2018GERAL, que trata do Parecer Conclusivo para avaliação do pedido de redistribuição do professor
George Luiz Medeiros Teodoro, da Universidade de Brasília, para o Departamento de Ciência da
Computação - ICEx. O Presidente consultou ao plenário sobre a possibilidade de tratarem as pautas 5
e 6 em bloco, após a concordância do plenário, passou a palavra para o Subchefe do Departamento
de Ciência da Computação, professor Renato Antônio Celso Ferreira. O referido professor esclareceu
que o Departamento de Ciência da Computação ganhou 05 vagas e que docentes de outras
instituições tiveram interesse no concurso, foram feitas as devidas exposições de memorial com os
respectivos pareceres da banca aprovados pela Câmara Departamental. Dando sequência, o
Presidente nomeou a comissão escrutinadora composta pelos professores Clodoveu Augusto Davis
Júnior e Wagner Barreto de Souza, passando para a votação individual, a saber: - Professor Heitor
Soares Ramos Filho, redistribuição aprovada por unanimidade, ou seja, 29 votos favoráveis e
Professor George Luiz Medeiros Teodoro, redistribuição aprovada por unanimidade, ou seja, 29
votos favoráveis. 7 - Proposta do Cronograma para Promoção para a classe E, Professor
Titular, referente ao 1º semestre de 2018. O Presidente apresentou a proposta do cronograma para
o processo Da Promoção para a classe E, Professor Titular, relativo ao 1º semestre de 2018, a saber:
até 31 de março de 2018, recebimento da documentação para instrução do processo, junto aos
departamentos (considerando que este dia cairá em um sábado, às inscrições poderão ser entregues
até o dia 02 de abril de 2018, desde que datadas em 31 de março de 2018); até 20 de abril de 2018,
encaminhamento dos nomes para composição das Comissões Avaliadoras; até 25 de abril de 2018,
reunião da Congregação para constituição das Comissões Avaliadoras; no período de 14 a 18 de
maio de 2018, procedimentos administrativos (emissão de Portarias das designações das comissões e
convocações dos candidatos; a partir de 21 de maio de 2018, realização das defesas de memorial, até
27 de junho de 2018, homologação dos resultados das promoções pela Congregação. Em votação, a
proposta do cronograma foi aprovada com 28 votos favoráveis e 01 abstenção. 8 - Eleição para
escolha do Supervisor e do Supervisor Substituto do Curso de Graduação em Licenciatura em
Química, na modalidade a Distância. Foi apresentada para o plenário a ficha de inscrição dos
candidatos às vagas “chapa única”, na qual constavam os nomes dos professores Amary César
Ferreira (Supervisor) e Simone de Fátima Barbosa Tófani (Supervisora Substituta), ambos do
Departamento de Química, porém, o representante dos técnico-administrativos Erick de Souza Ávila
pontuou que a candidata à vaga de supervisora substituta não havia assinado a referida ficha de
inscrição, o que não configurou sua legítima inscrição para o cargo pretendido. Diante desta
irregularidade, o Presidente solicitou a presença da referida docente para assinar sua inscrição e, caso
não comparecesse no período da reunião, este assunto seria retirado de pauta. Após solicitar a
presença da referida professora e no aguardo desta, o Presidente pediu a inversão de pauta, dando
continuidade à pauta de nº 9 - Solicitação do professor Eufrânio Nunes da Silva Júnior Departamento de Química, que trata do pedido para realização da avaliação de desempenho
para a Promoção a Classe D - Professor Associado via utilização de equipamentos para
apresentação remota. O Presidente fez um breve relato sobre a situação do referido professor, que
foi contemplado com uma bolsa de estudos de pesquisa na Alemanha (chamada realizada pela
CAPES juntamente com a Fundação alemã Alexander Von Humboldt). Porém, seu interstício de
vinte e quatro meses de efetivo exercício será em 08 de outubro do corrente ano, sendo que o
processo de promoção o qual fará jus se dará no segundo semestre de 2018. Após discussão, a
Congregação aprovou seu pedido para realização de sua avaliação de desempenho visando a
Promoção para Classe D, Professor Associado, via utilização de equipamentos para apresentação
remota. Considerando que o cumprimento de seu interstício se dará em 08 de outubro de 2018 e
conforme Resolução Complementar Nº 04/2014, de 09 de setembro de 2014, Das Disposições
Gerais, Art. 67 - § 2º, “o docente interessado em requerer a promoção deverá cumprir os interstícios
previstos nesta Resolução até o dia 31 de dezembro do ano do requerimento”, faz-se necessário que a
inscrição e a respectiva documentação para o processo referente ao segundo semestre do ano
corrente, sejam entregues, devidamente assinada e protocolada junto à secretaria do Departamento de
Química do Instituto de Ciências Exatas, até 31/08/2018. O plenário pontuou que cada caso, como
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este ou similar, deverá será analisado individualmente pela Congregação, não sendo possível
generalizar tal decisão e nem mesmo abrir precedentes para os demais pedidos que se fizerem
necessários. O Presidente colocou a decisão em votação, tendo sido aprovada com 28 votos
favoráveis e 02 abstenções. 10 - Dispensa de Encargos Didáticos do professor Ricardo Hiroschi
Caldeira Takahashi, aprovado pela Câmara do Departamento de Matemática, realizada no dia
09/03/2018. O Presidente comunicou ao plenário sobre a indicação do referido professor para
compor a equipe do novo reitorado, Gestão 2018-2022, como Assessor Especial da Reitora. Diante
deste fato, a Câmara Departamental de Matemática, reunida em 09 de março de 2018, aprovou a
concessão de 04 créditos por semestre em seus encargos didáticos, o que significa uma diminuição
nos encargos didáticos, devendo este, lecionar a cada semestre, o equivalente a 04 créditos a menos
que a média dos encargos previstos no departamento. O Presidente colocou a redução em votação,
tendo sido aprovada por unanimidade. 11 - Dispensa parcial dos encargos didáticos do professor
Dario Windmöller, aprovado pela Câmara do Departamento de Química, em sua reunião
realizada no dia 23/03/2018. O Presidente deu ciência ao plenário sobre a indicação do referido
professor para compor a equipe do novo reitorado, Gestão 2018-2022, como Diretor da Comissão
Permanente do Vestibular. A Câmara Departamental de Química, em reunião doa dia 23 do corrente
mês, aprovou a dispensa parcial dos encargos didáticos do referido professor, conforme previsto no
Art. 14, parágrafo 2º, da resolução Complementar nº 02/2014 do Conselho Universitário da
Universidade Federal de Minas Gerais. O Presidente colocou a redução em votação, tendo sido
aprovada por unanimidade. 12 - Parecer encaminhado pelo prof. Luiz Cláudio de Almeida
Barbosa, do Departamento de Química, sobre o “Convênio de intercambio entre a UFMG e a
Université de Rennes 1 – Institut Universitaire de Technologie (rennes1-UT) França”. O
Presidente apresentou o referido parecer, que foi favorável à aprovação do referido convênio. Em
seguida colocou o parecer em votação, que foi aprovado por unanimidade. 13 - Adequação da
Proposta de Implantação de jornada especial dos Laboratórios de Infraestrutura do
Departamento de Química e 14 - Proposta de Implementação de Jornada Especial da Seção de
Laboratórios de Ensino: Físico-Química, Química Analítica, Química Inorgânica, Química
Geral e Química Orgânica. O presidente pediu permissão para tratar dos assuntos pertinentes as
pautas 13 e 14 em bloco, por considerar que ambas estão atendendo às solicitações do Reitor,
conforme Ofício UFMG/GR/Nº 0010/2018, datado de 4 de janeiro de 2018. No referido ofício foi
solicitada a revisão das propostas de jornada de 30 horas para os laboratórios de Ensino e de
Infraestrutura do Departamento de Química, com vistas ao esclarecimento de inconsistências que
contrariam a Resolução Complementar nº 03/2016 do Conselho Universitário. Havendo a
concordância do plenário na condução em bloco das pautas supramencionadas, o Presidente as
colocou em discussão. Após análises e considerando que os funcionários dos laboratórios envolvidos
nas propostas procederam às adequações solicitadas, o Presidente colocou em votação o
reencaminhamento das propostas para que possam ser resubmetidas à nova avaliação da Reitoria, a
saber: proposta de Implantação de jornada especial dos Laboratórios de Infraestrutura do
Departamento de Química, foi aprovada com 12 votos favoráveis, 04 votos contrários e 03
abstenções e a proposta dos Laboratórios de Infraestrutura e da Seção de Laboratórios de Ensino:
Físico-Química, Química Analítica, Química Inorgânica, Química Geral e Química Orgânica, foi
aprovada com 16 votos favoráveis e 03 abstenções. 15 - Proposta do Projeto de Pesquisa
intitulado “Desenvolvimento de Revestimento Polimérico nanoestruturado de alto
desempenho”, coordenado pela professora Glaura Goulart Silva, do Departamento de Química,
aprovado ad referendum da Diretoria do ICEx, em 06/02/2018. Este assunto foi retirado de pauta,
por já ter sido apresentado no quadro do Centro de Extensão, conforme pauta de nº 2 desta ata.
Aditamento: O Presidente pediu permissão ao plenário para aprovação das pautas de números 16, 17
e 18, em bloco, a saber: - 16 - Projeto intitulado "Centro de Escalonamento INCT Midas",
coordenado pelo professor Rochel Monteiro Lago, do Departamento de Química; 17 - Projeto
intitulado "Proposta de manejo e orientações de conservação preventiva do acervo do TJMG:
Análise periódica, Química e Biológica", coordenado pela professora Isolda Maria de Castro
Mendes, do Departamento de Química e 18 - Continuidade do Projeto "Análise científica de
obras de arte e do Patrimônio", coordenado pela professora Isolda Maria de Castro Mendes, do
Departamento de Química. Após a concordância unânime, as colocou em votação tendo sido
aprovadas com 18 votos favoráveis e 01 abstenção. Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente
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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
04 de abril de 2018.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 25/04/2018
Sandra Rocha
Secretária Geral do ICEx
Portaria nº 3581 de 19-07-2011
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