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ATA DA 466ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx DO DIA 02 DE
DEZEMBRO DE 2020
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Aos dois dias do mês de dezembro 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, Bernardo Lages Rodrigues, Fabio Enrique Brochero Martinez, Glaura da
Conceição Franco, Heitor Avelino de Abreu, Jeroen Antonius Maria van de Graaf, Juan Carlos
González Pérez, Jussara de Matos Moreira, Lucienir Pains Duarte, Luiz Gustavo de Oliveira Lopes
Cançado, Luiz Gustavo Farah Dias, Marcos Antonio da Cunha Santos, Maria Helena de Araújo,
Reinaldo de Oliveira Vianna, Renato Antonio Celso Ferreira, Rubén Dario Sinisterra Millán,
Valmir Fascio Juliano, Wagner Meira Junior, William Robson Schwartz; Representantes dos
Servidores Técnico-Administrativos – Adriana Moreira Gomes, Tânia da Silva, Ulisses
Filgueiras Emediato; Representação Discente – Ana Laura Feitosa Matias, Leonardo de Oliveira
Penna, Lucas Vinicius Gonçalves Chaves, Mayk Alves de Andrade, Rafael Augusto Botelho Perez,
Thomás Aguiar Carrieri. Havendo quórum 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, ligar o microfone. INFORMES: a) Ofícios Circulares nºs 6/2020/CPPD-UFMG e
7/2020/CPPD-UFMG. O Presidente informou que os documentos tratam dos prazos para
apresentação e aprovação dos Relatórios Individuais de Atividades Docentes, que já são de
conhecimento dos departamentos e já estão sendo preenchidos. Após questionamentos acerca de
informações faltantes, erros nos questionários e prazos curtos para finalização, o Presidente
destacou a importância do feedback dos problemas à Comissão Permanente de Pessoal Docente
para as devidas correções. b) Portaria nº 1030, do Ministério da Educação, de 01 de dezembro
de 2020. O Presidente esclareceu que o documento prevê o retorno às atividades presenciais em
universidades a partir do dia 04 de janeiro de 2021, mas que não afetará o planejamento de ensino
remoto já aprovado na Universidade Federal de Minas Gerais. Reiterou que não há nenhuma
expectativa de retorno presencial e haverá pronunciamento oficial da Reitoria da Universidade
tratando da questão. Nesse momento, o Presidente propôs inversão da pauta para tratar do item 06
e, com a concordância do plenário, prosseguiu. 6) Pedido de redistribuição docente apresentado
pela professora Aline Vilela Andrade, da Universidade Federal Fluminense (UFF) para a
UFMG, a ser realizada em permuta com a vaga do professor Marco Boggi, lotado no
Departamento de Matemática. O Presidente explicou que a votação necessita de quórum mínimo
de 2/3 dos membros da Congregação e ocorrerá em escrutínio secreto, por meio do sistema Helios
Voting, em que cada membro acessará o sistema com um login e senha e, então, depositará seu
voto. Frisou a importância de votar apenas o titular ou seu suplente. Esclareceu que a
movimentação de pessoal não trará nenhum prejuízo em termos de número de vagas para o
departamento nem para o Instituto. Nesse sentido, propôs que a votação ocorresse durante a reunião
e, ao final, os votos fossem contabilizados e o resultado divulgado. 1) Minuta - Ata da 465ª
Reunião Ordinária, realizada em 04/11/2020. O Presidente colocou a minuta do documento em
votação, sendo aprovada por unanimidade. 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 o item de pauta em votação, tendo
sido aprovado com 01 abstenção. 3) Progressões Funcionais. O Presidente propôs a votação em
bloco dos relatórios de progressões funcionais, conforme anexo I desta ata, obtendo concordância
do plenário. O Presidente então colocou o item de pauta em votação, tendo sido aprovado por
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unanimidade. 4) Processos de estágio probatório dos professores Celso dos Santos Viana e
Karina Daniela Marin, do Departamento de Matemática. O Presidente apresentou os relatórios
de estágios dos professores avaliados, ambos aprovados, e propôs a votação em bloco dos
documentos, obtendo concordância do plenário. O Presidente então colocou o item de pauta em
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 5) Pareceres fundamentados e conclusivos dos
processos de Promoção Docente à Classe E – Professor Titular 2020/2 dos Departamentos de
Química, Física e Matemática. O Presidente apresentou os pareceres das comissões avaliadoras
dos professores Juan Carlos González Pérez (habilitado), Rodrigo Gribel Lacerda (habilitado) e
Wagner Nunes Rodrigues (habilitado), do Departamento de Física; Cláudia Carvalhinho
Windmoller (habilitada) e Dario Windmoller (não habilitado), do Departamento de Química; e
Marcelo Domingos Marchesin (não habilitado), do Departamento de Matemática. O Presidente
propôs a votação em bloco dos pareceres, obtendo concordância do plenário. O Presidente então
colocou o item de pauta em votação, tendo sido aprovado com 02 abstenções. 6) Pedido de
redistribuição docente apresentado pela professora Aline Vilela Andrade, da Universidade
Federal Fluminense (UFF) para a UFMG, a ser realizada em permuta com a vaga do
professor Marco Boggi, lotado no Departamento de Matemática. Ao final da votação, o
presidente comunicou a aprovação do pedido de redistribuição por 27 votos “sim” e 0 votos “não”
e agradeceu o suporte técnico do servidor Leandro Perácio. O Presidente ainda informou aos
membros que haverá a convocação para reunião extraordinária no dia 16 de dezembro de 2020 e
cedeu a palavra ao chefe do departamento de Física, professor Luiz Gustavo de Oliveira Lopes
Cançado, que comunicou a eleição do professor Carlos Monken como novo chefe do departamento,
e agradeceu a todos pelo período em que esteve à frente daquele departamento. 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, dois de dezembro de 2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX
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Esta ata foi aprovada pela Congregação do ICEx
em sua reunião realizada no dia 16/12/2020.
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