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ATA DA 464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx DO DIA 30 DE
SETEMBRO DE 2020
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Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio de
videoconferência, reuniu-se a Congregação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade
Federal de Minas Gerais, sob a presidência do professor Francisco Dutenhefner, Presidente da
Congregação do Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores –Adriano César
Machado Pereira, Ana Paula Couto da Silva, Bernardo Lages Rodrigues, Fabio Enrique Brochero
Martinez, Flávio Bambirra Gonçalves, Glaura da Conceição Franco, Heitor Avelino de Abreu,
Jeroen Antonius Maria van de Graaf, Juán Carlos Gonzalez Pérez, Jussara de Matos Moreira,
Lucienir Pains Duarte, Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, Marcos Antonio da Cunha
Santos, Maria Helena de Araújo, Reinaldo Oliveira Vianna, Renato Antonio Celso Ferreira, Rubén
Dario Sinisterra Millán, Thais Rotsen Correa, Valmir Fascio Juliano, Wagner Meira Junior;
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos – Alex Goursand Macedo, Leonardo
Soares da Silva, Renata Viana Moraes, Ulisses Filgueiras Emediato; Representação Discente –
Ana Laura Feitosa Matias, Lucas Vinicius Gonçalves Chaves, Leonardo de Oliveira Penna, Mayk
Alves de Andrade, Rafael Augusto Botelho Perez. Havendo quorum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. Inicialmente, solicitou aprovação
para proceder à gravação da sessão e, obtendo o aval do plenário, sugeriu que os equipamentos de
câmera e microfone de todos os participantes permanecessem desligados para não sobrecarregar o
sistema. Caso algum membro desejasse obter a palavra, deveria solicitar por meio do bate-papo
público à esquerda da tela e, então, ligasse o microfone. INFORMES: a) ERRATA: Grupo de
Pesquisa do Departamento de Ciência da Computação aprovado na 463ª Reunião – onde se
lê: " Teoria da Computação e Matemática Aplicada", leia-se "Teoria da Computação e
Matemática Discreta”. O Presidente informou o equívoco ao plenário e informou que a correção
já foi feita. b) Plano para o retorno de atividades não adaptáveis ao modo remoto na UFMG.
O Presidente relembrou que, desde o início da pandemia, a UFMG adotou o Regime Remoto
Emergencial e manteve apenas no regime presencial as atividades caracterizadas como essenciais,
de manutenção da infraestrutura universitária e de combate ao coronavírus. Após todos esses
meses, muitas unidades estão demandando o retorno presencial de outras atividades extremamente
importantes. Tendo em vista essas demandas, analisando o quadro atual de controle da pandemina
em Belo Horizonte e devido à falta de uma perspectiva a curto prazo para o controle total da
pandemina, a Reitoria elaborou um “plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis
ao modo remoto”. Esse plano tem 4 fases de implementação e, nesse momento, a Universidade está
passando da atual Fase 0 para a Fase 1, que permite um retorno de até 20% dos servidores e alunos
de cada unidade para a realização de atividades não adaptáveis ao modo remoto. O Presidente ainda
salientou que esse retorno não contempla atividades didáticas e não há previsão para retorno às
aulas presenciais. Além disso, haverá controle de fluxo de entrada e todos os protocolos de
biossegurança e de afastamento social definidos pelo Comitê de enfrentamento da pandemia
instituído pela reitoria deverão ser seguidos. Salientou, por oportuno, que os setores ligados à
administração continuarão em trabalho remoto. 1) Minuta - Ata da 463ª Reunião Ordinária,
realizada em 26/08/2020. O Presidente colocou a minuta do documento em votação, sendo
aprovada com 04 abstenções. 2) Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa. O Presidente
propôs a votação em bloco dos projetos de pesquisa, conforme Anexo I desta ata, obtendo
concordância do plenário. O Presidente então colocou a pauta em votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. O Presidente ainda informou sobre a conclusão do processo de remoção, para o polo
da Universidade Federal de Minas Gerais na cidade de Montes Claros, da servidora Istéffany Brito,
que atendia o Centro de Extensão do Instituto. Apresentou o nome da servidora Fernanda Lino,
lotada na Seção de Apoio do Instituto, como substituta em treinamento. 3) Análise dos Pedidos de
Afastamentos aprovados ad referenda. O documento constante do Anexo II desta ata foi
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colocado em votação pelo Presidente e foi aprovado por unanimidade. 4) Progressões Funcionais.
A documentação incluída no Anexo III desta ata foi apresentada pelo Presidente e posta em
votação, sendo aprovada com 01 abstenção. 5) Avaliação do projeto de ensino intitulado
“Desenvolvimento do Ensino no Ciclo Básico do ICEx, coordenado pelo professor Lucas
Wardil, do Departamento de Física. O documento foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. 6) Avaliação do projeto de ensino intitulado “Desenvolvimento do Ensino de
Bioestatística no Ciclo Básico”, coordenado pela professora Edna Afonso Reis, do
Departamento de Estatística. O Presidente colocou o projeto em votação, sendo aprovado por
unanimidade. 7) Criação do grupo de pesquisa intitulado "Grupo de Pesquisa em Química
Medicinal Inorgânica", a ser liderado pela professora Heloísa de Oliveira Beraldo, do
Departamento de Química. O Presidente cedeu a palavra à professora Maria Helena de Araújo,
que esclareceu que a sequência de pedidos de criação de grupos de pesquisa já existentes se deve
ao fato de que os grupos foram descredenciados por ausência de atualização e, por isso, há a
necessidade de novo pedido de criação. Isso posto, o Presidente colocou o item de pauta em
votação, sendo aprovado por unanimidade. 8) Criação do grupo de pesquisa intitulado
"Encapsulamento molecular e Biomateriais", a ser liderado pelo professor Rubén Dario
Sinisterra Milán, do Departamento de Química. O Presidente colocou o item de pauta em
votação, sendo aprovado com 01 abstenção. 9) Criação do grupo de pesquisa intitulado “Grupo
de Nanomateriais Avançados e Híbridos”, a ser liderado pelo professor Marcelo Machado
Viana, do Departamento de Química. O Presidente colocou o item de pauta em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 10) Criação do grupo de pesquisa intitulado “Física de Partículas
e Cosmologia”, a ser coordenado pelos professores Bruce L. Sánchez Vega e Gláuber
Carvalho Dorsch, do Departamento de Física. O Presidente colocou o item de pauta em votação,
sendo aprovado por unanimidade. 11) Criação do grupo de pesquisa intitulado “Espectroscopia
de Aprendizado de Máquina", a ser coordenado pelo professor Juan Carlos Gonzáles Pérez,
do Departamento de Física. O Presidente colocou o item de pauta em votação, sendo aprovado
por unanimidade. 12) Criação do grupo de pesquisa intitulado “Nanoscopia", a ser coordenado
pelo professor Bernardo Ruegger Almeida Neves, do Departamento de Física. O Presidente
colocou o item de pauta em votação, sendo aprovado por unanimidade. 13) Parecer encaminhado
pelo professor Seme Gebara Neto, do Departamento de Matemática, referente ao pedido
reinclusão administrativa da aluna Luana dos Santos Campos, indeferido pelo Colegiado do
Curso de Graduação em Matemática. O Presidente apresentou um breve relato do caso, listando
os fatos mais relevantes do histórico da discente. Disse que o parecerista emitiu um relatório
detalhado, enfatizando que não houve nenhum fato novo desde o indeferimento pelo colegiado. O
Presidente então passou a palavra para a coordenadora do colegiado do curso de graduação em
Matemática, professora Jussara de Matos Moreira, relatou que o Colegiado atendeu com muita
dedicação todas as demandas da aluna; que os professores ofereciam um tratamento diferenciado
com duração e local de aplicação das avaliações em condições adequadas para a discente.
Entretanto, mesmo com todos esses cuidados e articulações, a aluna não cumpria os combinados
que ela mesmo tinha ajudado a construir e que ela não se adaptava às diversas alternativas propostas
e aprovadas por ela mesma. O representante discente Mayk Alves de Andrade pediu a palavra ao
Presidente e, após concessão, relatou que a aluna é diagnosticada com Transtorno do Espectro
Autista e não tem acesso financeiro ao tratamento adequado, o que afeta sua busca por ajuda.
Relatou ainda que os medicamentos usados nesses casos possuem efeitos colaterais muito fortes.
Disse que as dificuldades avaliativas são comuns a pessoas com esse diagnóstico e que o período
de dois anos em que a aluna esteve matriculada é considerado curto para sua adaptação. Nesse
momento, julgou que seu desligamento seria uma punição e que ela deveria ter direito a um regime
especial ainda mais apurado. Ainda apontou que o cuidado de alunos com características similares
à discente Luana dos Santos Campos ainda é um desafio para a instituição mas que, segundo ele,
Luana dos Santos merecia um voto de confiança da Congregação. Professora Jussara novamente
pediu a palavra para relatar que o colegiado enxerga todas as dificuldades da discente, mas que ela
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não participava ativamente a ponto de o colegiado conseguir descobrir uma maneira de ajudá-la.
Afirmou, ainda, que a aluna não se considera com Transtorno do Espectro Autista, que se apoia no
diagnóstico de superdotação e se amparou apenas nesse último relatório de seu caso. Nesse
momento, o Presidente informou que a Direção do Instituto buscou por um parecerista que
conseguisse entender o caso e que fosse sensível à situação. Nesse sentido, o professor Seme
Gebara Neto emitiu um parecer detalhado, mostrando que a aluna foi acolhida pelo departamento,
mas não deu a contrapartida esperada. Então, colocou o parecer, que é pelo indeferimento do pedido
de reinclusão administrativa, em votação, sendo aprovado com 04 votos contrários e 03 abstenções.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a
sessão da qual eu, Juliana Campideli Neves Garcia, Secretária Executiva da Secretaria Geral, lavrei
a presente ata, que será assinada eletronicamente por mim e pelo Presidente desta Congregação e
posteriormente colada em livro próprio. Belo Horizonte, trinta de setembro de 2020.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Esta ata foi aprovada pela Congregação do ICEx
em sua reunião realizada no dia 04/11/2020.
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