Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 449ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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, Bernardo Lanza Queiroz, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Denise Burgarelli
Duczmal, Denise Duarte Scarpa Magalhães Alves, Flávio Bambirra Gonçalves, Hélio
Anderson Duarte, Juan Carlos Gonçalves Pérez, Jussara de Matos Moreira, Luiz Gustavo de
Oliveira Lopes Cançado, Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Omar Paranaíba Vilela
Neto, Pedro Olmo Stancioli Vaz de Melo, Renato Antônio Celso Ferreira, Rita de Cássia de
Oliveira Sebastião, Roberto Magalhães Paniago, Seme Gebara Neto, Thaís Rotsen Correa,
Valmir Fascio Juliano, Vito Modesto De Bellis e Wagner Barreto de Souza. Representação
dos Servidores Técnico-Administrativos: em aberto. Representação Discente: Felipe da
Cruz Rocha, Roney Pereira dos Santos e Taíza Maria Cardoso dos Reis. Ausências
Justificadas: Professores Ana Cristina Vieira, Henrique de Melo Versieux, Hélio Anderson
Duarte e Maria Helena de Araújo. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente
cumprimentou os presentes, declarando aberta a sessão. Informes: a) O Presidente
comunicou ao plenário sobre a matéria publicada no Jornal “O Tempo”, na qual a
Universidade Federal de Minas Gerais subiu posições no ranking que mede o desempenho de
instituições de países emergentes. Divulgado nesta 15/01, o levantamento da revista britânica
Times Higher Education (THE), mostra que a instituição subiu 23 posições, alcançando a 127ª
colocação. São levadas em consideração áreas como ensino (o ambiente de aprendizagem);
pesquisa (volume, rendimento e reputação); citações (influência de pesquisa); perspectiva
internacional (equipe, estudantes e pesquisadores); e rendimento da indústria(transferência de
conhecimento); b) O Presidente deu ciência ao plenário sobre as Portarias 08/2019 e 09/2019,
emitidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, designando o prof. Luciano Andrey Montoro
(Departamento de Química), com mandato de 25/01/2019 a 25/01/2021 e a profa. Rosângela
Helena Loschi(Departamento de Estatística), com mandato de 28/01/2019 a 28/01/2021,
respectivamente, para a recomposição do Comitê Assessor de Ciências Exatas e da Terra; c)
Relatório de Avaliação do Projeto Piloto 30 horas. O Presidente passou a palavra para o
professor Francisco Dutenhefner, que deu ciência ao plenário sobre o relatório emitido pela
Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Os dados para composição do referido relatório foram
baseados nas manifestações dos alunos, docentes e servidores técnico-administrativos em
educação sobre a Jornada Especial de Trabalho de 30 Horas Semanais, cuja avaliação foi
muito positiva, tendo sido aprovada pelo Conselho Universitário, em sua reunião realizada no
dia 26 de fevereiro do corrente ano. Comunicou que o projeto piloto foi encerrado, iniciando
agora um novo momento para expansão das 30 horas em outras unidades, seguindo a
exigência das 12 horas ininterruptas, em setores onde há atendimento a discentes e horário
noturno. Fez menção que as portarias vigentes das 30 horas terminarão em março deste ano,
dada à avaliação supracitada, algumas seções passarão por um processo de recadastramento,
buscando desta forma, adequar e se fazer cumprir o que reza a Resolução Complementar nº
03/2015 do Conselho Universitário. Em seguida fez um breve relato sobre Caixa de
Assistência Universitária - CASU, cuja reserva técnica está aquém do exigido pela Agência
Nacional de Saúde - ANVISA, ou seja, correspondente a três meses de mensalidades, neste
caso perfazendo um montando na casa dos vinte milhões de reais. No caso desta assistência,
desde o ano de 2014 não consegui atingir a meta proposta, atualmente está em 16 milhões.
Após ter sido notificada pela agência supramencionada, teve que apresentar uma solução para
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diminuir este déficit. Pontuou também, que o convênio em questão com a Universidade
Federal de Minas Gerais terminará em dezembro de 2019. Diante do exposto, o novo
Convênio da Universidade Federal de Minas Gerais e a Caixa de Assistência Universitária CASU tem uma projeção de aumento nas mensalidades que deverá atingir à casa dos 35
pontos percentuais. Porém, existe a possibilidade deste aumento não ser linear, sendo
diferenciado por faixa etária de seus associados. Salientou que os valores das coparticipações
também sofrerão acréscimos, certos exames sofrerão um aumento de até 50 por cento.
Comunicou que os sindicatos dos professores - APUBH, dos técnico-administrativos SINDIFES e a Pró-Reitoria de Recursos Humanos reuniram-se com a Caixa de Assistência
Universitária - CASU, e, após exaustivas reuniões, chegaram num acordo, para que o aumento
das mensalidades seja escalionario. Um dado relevante obtido nestas reuniões foi o percentual
aproximado de 35 por cento de servidores em nossa instituição que não possuem nenhum tipo
de plano de saúde. Quanto ao subsídio repassado pelo governo, não houve nenhum
comentário. Por fim, informou que o aumento será a partir de março para cômputo a partir do
mês de abril deste ano. 1 - Minutas das Atas das 446ª e 448ª Reuniões Ordinárias,
realizadas nos dias 24/10/2018 e 12/12/2018. O Presidente colocou o assunto em discussão,
passando em seguida para votação. A ata da 446ª reunião foi aprovada com 24 votos
favoráveis e 05 abstenções e a ata da 448ª foi aprovada com 21 votos favoráveis e 01
abstenção. 2 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa. O Presidente propôs ao
plenário a votação em bloco dos projetos de pesquisa, prestação de serviços, eventos e cursos,
conforme Anexo I desta Ata. Após a concordância do Plenário, os colocou em votação, tendo
sido aprovados por unanimidade. Em seguida pediu a inclusão do Projeto de Pesquisa
intitulado “Sêntimus: um Jogo Digital Musical para Crianças com Hipersenbilidade Sonoro e
Características dos Transtornos do Neurodesenvolvimento”, coordenado pela professora
Raquel de Oliveira Prates, do Departamento de Ciência da Computação, passando em seguida
para votação, tendo sido aprovado 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 aprovados por
unanimidade. 4 - Progressões Funcionais: O Presidente propôs ao plenário a votação em
bloco dos resultados dos pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata, os
quais foram aprovados por unanimidade. 5 - Propostas dos Cronogramas - 2019/1º e
2019/2º, Da promoção para a classe E, Professor Titular. O Presidente apresentou ao
plenário as propostas dos cronogramas referentes aos anos de 2018 e 2019, conforme
documentos constantes no “Anexo IV” desta ata, em seguida os colocou em votação, tendo
sido aprovados por unanimidade. 6 - Propostas dos Cronogramas - 2019/1º e 2019/2º, Da
Promoção para a classe D, Professor Associado. O Presidente apresentou ao plenário as
propostas dos cronogramas e a Comissão Avaliadora Permanente para os anos de 2018 e
2019, conforme documentos constantes no “Anexo V” desta ata, em seguida os colocou em
votação, tendo sido aprovados por unanimidade. 7 - Parecer encaminhado pela Professora
Aniura Milanés Barrientos, Subcoordenadora do Colegiado de Graduação em
Matemática, referente ao pedido de revisão da reinclusão do aluno André Fernando
Rodrigues, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Física, em sua reunião
realizada no dia 19/09/2018. O Presidente passou a palavra para a professora Jussara de
Matos Moreira, que fez um breve relato sobre a vida acadêmica do aluno supracitado, no qual
o mesmo não teve um desempenho satisfatório. Após discussão, o Presidente colocou o
parecer em votação, que foi pelo indeferimento do pedido, tendo sido aprovado por
unanimidade. 8 - Palavra Aberta: a) Comunicado da Diretoria. O Presidente deu ciência ao
plenário que no início de dezembro de 2018 após passar pela perícia do Departamento de
Atenção à Saúde do Trabalhador (DAST), devido ao diagnóstico de Parkinson, foi aposentado
por invalidez. A pedido da Reitora, a assinatura de seu processo de aposentadoria foi adiado
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para o mês de março, considerando o período de eleição. Agradeceu a todos por todo o tempo
em que pode contar com o apoio enquanto diretor da unidade, comunicando que as segundas,
quartas e sextas-feiras estará sem seu gabinete no Departamento de Química. Em seguida
passou a palavra para o professor Francisco Dutenhefner, que falou com pesar sobre a
situação, enfatizou sobre o legado deixado pelo professor Antônio Flávio de Carvalho
Alcântara, exemplo a ser seguido. Salientou que esta notícia foi recebida com pesar pelo
Conselho Universitário. Diante do exposto e, considerando que a aposentadoria não extingue
o cargo de Diretor, cumprindo também o que foi acordado no início dos mandatos, o professor
Francisco Dutenhefner comunicou sua exoneração do cargo, o que ocorrerá
concomitantemente, com os cargos de Diretor e Vice-Diretor, gestão 2018-2022. O professor
Hélio Anderson Duarte e Seme Gebara Neto agradeceram ao Diretor por tudo, dando ênfase à
forma como sempre os tratou, prevalecendo à calma e o bom humor, mesmo diante dos
assuntos difíceis. Neste momento, em nome da comunidade do Instituto de Ciências Exatas,
foi entregue ao Diretor professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, pelo Vice-Diretor
professor Francisco Dutenhefner, um caderno contendo mensagens escritas por professores,
técnico-administrativos, terceirizados e alunos de nossa unidade. Nada mais havendo a tratar,
o 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 27 de fevereiro de 2019.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 27/03/2019
Sandra Rocha
Secretária Geral do ICEx
Portaria nº 3581 de 19-07-2011
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