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ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, 

REALIZADA NO DIA 01  DE OUTUBRO DE 2014. 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 3123, 

reuniu-se a Congregação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas 6 

Gerais, sob a presidência do professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, Diretor do 

Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores: Francisco Dutenhefner, 

Amary César Ferreira, Ana Cristina Vieira, Ângelo de Fátima, Ariete Righi, Cibele Comini 

César, Clodoveu A. Davis Jr, Dario Windmöller, Gabriel Oliveira Assunção, Gisele Lobo 

Pappa, Hélio Anderson Duarte, José Marcos Silva Nogueira, Lourdes Coral Contreras 

Montenegro, Marcelo de Oliveira Terra Cunha, Márcio Luiz Morais Araújo Júnior, Mario 12 

Fernando Montenegro Campos, Mário Jorge Dias Carneiro, Maurício Veloso Brant 

Pinheiro, Paulo Cupertino de Lima, Remy de Paiva Sanchis, Renato Antônio Celso 

Ferreira, Renato Martins Assunção, Sebastião José de Pádua, Seme Gebara Neto e Wagner 

Meira Júnior. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Alex Goursand 

Macedo e Erick de Souza Ávila. Representação Discente: Gabriel Oliveira Assunção, 

Márcio Luiz Morais Araújo Júnior e Vitor Buxbaum Orlandi. Ausências justificadas: 18 

professores Glaura da Conceição Franco, Marcos Oliveira Prates, José Guilherme Moreira, 

Edna Afonso Reis e da servidora Técnico-Administrativo Cristina de Jesus Inácio. 

Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou 

abertos os trabalhos. Informes: a) deu ciência ao plenário sobre a Portaria 54/2014 que 

trata da recondução do Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado do Departamento de 

Física, a membro e Presidente do Comitê Assessor da área de Ciências Exatas e da Terra, 24 

com mandato de 29/08/2014 a 28/08/2016; b) deu ciência ao plenário sobre o Ofício 

EST058/2014, datado de 16/09/2014, que trata da indicação encaminhada pelo 

Departamento de Estatística à PRPq, sobre a lista tríplice para escolha de um membro 

junto ao Comitê Assessor de Ciências Exatas, a saber: - professores Luiz Henrique 

Duczmal, Adrian Pablo Hinojosa Luna e Sokol Ndreca; c) Estacionamento - ICEx: O 

Presidente comunicou sobre o fechamento do estacionamento localizado entre o ICEx e a 30 

Praça de Serviços, para utilização exclusiva de docentes e técnicos administrativos de 

nossa unidade, excluídas as vagas destinadas aos permissionários da Praça. Neste 

momento, o Presidente pediu autorização ao plenário para proceder à inversão de pauta, a 

qual teve a concordância de todos. 6. Proposta para Criação do Centro de Memória do 

Departamento de Química: O Presidente apresentou as professoras Isabel Cristina Pereira 

Fortes e Isolda Maria de Castro Mendes do Departamento de Química, que fizeram uma 36 

breve explanação sobre a proposta supramencionada. Após a apresentação, o Presidente 

abriu espaço para discussão. Em seguida, agradeceu a presença de ambas, passando para a 

votação da proposta, tendo sido aprovada com 27 votos favoráveis e uma abstenção. 1 - 

Análise da Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 27/08/2014: após análise, o 

Presidente colocou a ata em votação, após correção na linha 110, passando de “requer um 

maior estudo entre os chefes de departamentos” para “requer um maior estudo da 42 

diretoria”, a referida ata foi aprovada com 27 votos favoráveis e 02 abstenções. 

Novamente o Presidente pediu autorização ao plenário para proceder à inversão de pauta, a 

qual teve a concordância de todos. 12 - OUTROS: 12.2 - SisPGASS - Sistema para 

Planejamento Geral de Ações e Serviços de Saúde - 3º termo Aditivo, sob coordenação 

do Prof. José Nagib Cotrim Árabe, do Departamento de Ciência da Computação: O 

Presidente passou a palavra para o referido coordenador, que enfatizou a necessidade do 48 

termo aditivo, uma vez que o contrato com a Fundação de Pesquisa – FUNDEP, vencerá 

no dia 25 de outubro do corrente, havendo neste primeiro momento o aditamento do prazo  
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e posterior aditamento de valor. O Presidente colocou o assunto em votação, sem 

discussão, foi  aprovado  por  unanimidade.  2  -  Análise  dos  Projetos  de  Extensão:  as  54 

planilhas constantes no Anexo I desta ata foram aprovadas 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 referendados por 

unanimidade, exceto os pedidos dos professores José Bento Borba da Silva, Júlio César 

Dias Lopes e Wagner José Corradi Barbosa, cujas situações estavam pendentes ou ainda 

estavam aguardando a aprovação da chefia imediata. Foi solicitado pelo plenário que neste 60 

quadro só sejam incluídos, para análise e aprovação da Congregação, os pedidos que já 

estejam devidamente autorizados pela chefia e pela diretoria de nossa unidade. 4 - Análise 

dos Pedidos de Progressão Horizontal com os respectivos pareceres: o pedido listado 

no documento constante no “Anexo III” desta ata foi aprovado por unanimidade, exceto do 

professor Luciano Andrey Montoro, que foi retirado de pauta devido a divergência entre as 

regras para habilitação e os conceitos dados pela professora Nelcy Della Santina 66 

Mohallem, do Departamento de Química. 5. CT-Web - Criação de Centros de Tecnologia 

na UFMG que trata do Procedimento de Transferência de Conhecimento e Tecnologia a 

ser adotado no funcionamento do Centro  de Tecnologia para a Web, uma iniciativa da 

PRPq/UFMG. 5.1 - Apresentação do projeto pelo Prof. Wagner Meira Júnior do 

Departamento de Ciência da Computação: O presidente passou a palavra para o referido 

professor que fez um breve relato sobre o procedimento supramencionado. Em seguida, o 72 

Presidente agradeceu a apresentação do professor Wagner Meira Júnior; 5.2 - Parecer 

sobre o referido assunto, encaminhado pelo Prof. Ruben Dário Sinisterra Millan do 

Departamento de Química. O Presidente passou a palavra para o professor supracitado, que 

prestou alguns esclarecimentos sobre o parecer no qual foi favorável à aprovação do 

procedimento em questão. O Presidente passou para a votação, na qual o parecer foi 

aprovado por unanimidade. 7. Ofício CAED.130/2014 - que trata da solicitação da 78 

Prefeitura de São Paulo de oferta dos cursos de Licenciatura em Matemática e Química em 

seus polos de apoio presencial, pertencentes ao Programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). O presidente apresentou ao plenário o Coordenador de Programa e Projetos da 

Universidade Aberta do Brasil, professor Eucídio Pimenta Arruda, que fez um breve relato 

sobre o ofício CAED.130/2014, de 16 de setembro de 2014, acerca da proposta da 

prefeitura de São Paulo, em ofertar três cursos, entre estes os de Licenciatura em 84 

Matemática e Química, a partir de março de 2015,  em quatro polos, a saber: - dos 

Meninos, da Casa Blanca, do Paulistana e do Pera Marmelo, todos no município de São 

Paulo. Após discutir o assunto amplamente, foi sugerido pelo plenário que os 

departamentos fossem consultados a respeito da solicitação supracitada e, que esta 

discussão fosse levada às câmaras departamentais, para posterior análise da Congregação. 

Chegou-se ao consenso que, neste primeiro momento, o plenário não se sentiu 90 

devidamente esclarecido para votar a proposta em questão. 7.1 - Parecer encaminhado 

pelo Prof. José Guilherme Moreira do Departamento de Física sobre o Ofício 

CAED.130/2014 e 7.2 - Ofício nº 065/2014/AS-DQ – que trata do oferecimento do Curso 

de Licenciatura em Química na modalidade a distância nos quatro polos: Meninos, Casa 

Blanca, Paulistana e Pera Marmelo, todos localizados no munícipio de São Paulo. Os 

assuntos tratados nos itens 7.1 e 7.2 não foram lidos e nem discutidos, como estão 96 

atrelados à pauta de nº 7, serão analisados posteriormente pela Congregação. Proposição 

de outorga do título de Professor Emérito à Professora Dorila Piló Veloso, do 

Departamento de Química. Por não haver quórum qualificado, este assunto foi retirado de 

pauta. 9. Indicação para composição da Banca Examinadora para análise dos 

processos de  Progressão  Vertical -  Professor  Associado: O presidente  comunicou  ao   
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plenário  que 10(dez) professores entraram  com   o   pedido   de   progressão,   sendo  02  

do  Departamento  de  Ciência  da  Computação, 04 do Departamento de Física, 01 do 

Departamento de Matemática 03 do Departamento  de  Química. Em  seguida  apresentou  

as  indicações  encaminhadas  pelos departamentos,  que  após  análise,  foi  aprovada a 

seguinte composição: Professores José Nagib Cotrim Árabe - Titular (DCC), Antônio 108 

Sérgio Teixeira Pires - Titular (FIS), Gabriel Armando Pellegatti Franco - Suplente (FIS), 

Sônia Pinto de Carvalho - Titular (MAT), Ana Cristina Vieira - Suplente (MAT) e Tulio 

Matêncio – Titular (QUI). Membros Externos: Professores Eduardo da Motta e 

Albuquerque - Titular (Cedeplar – FACE) e Andréa Gazzinelli Corrêa de Oliveira - 

suplente (Escola de Enfermagem). Caso algum dos membros externos não possa aceitar o 

convite, ficará a cargo da diretoria uma nova indicação, baseando-se no histórico das 114 

indicações anteriores, apresentada em quadro próprio. Após análise, o Presidente colocou a 

composição em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 10. Plano de Trabalho a 

ser financiado pela Alpargatas, referente ao Projeto “Estudo de Materiais e Processos 

de Produção de Polímeros”, coordenado pela Profa. Glaura Goulart Silva, do 

Departamento de Química. O Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento 

da Química, professor Dario Windmöller que prestou alguns esclarecimentos sobre o 120 

projeto. Após análise e sem discussão o projeto foi aprovado por unanimidade. 11. 

Prestação de contas do Curso de Especialização em Estatística, referente ao período de 

06/02/2014 a 06/08/2014, aprovada pela diretoria do ICEx, ad-referendum, em 29/08/2014. 

Após análise o Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido referendado por 

unanimidade. 12. OUTROS - 12.1 - Projeto intitulado "Implantação do Centro de 

tecnologia de Nanotubos de Carbono (CTNanotubos): Desenvolvimento de tecnologia de 126 

nanotubos de carbono aplicada a materiais cimentícios e poliméricos", sob coordenação 

do Prof. Marcos Assunção Pimenta, do Departamento de Física. O Presidente passou a 

palavra para a Chefe do Departamento de Física, professora Ariete Righi, que fez algumas 

menções a respeito, enfatizando que o projeto já foi aprovado, necessitando no momento 

da administração dos recursos junto a FUNDEP. Após análise o Presidente colocou o 

assunto em votação, sem discussão, foi aprovado por unanimidade. 12.3 - Processo de 132 

Redistribuição do Prof. João Antônio Plascak, do Departamento de Física, para a 

Universidade Federal da Paraíba. Após análise e discussão, o Presidente colocou o assunto 

em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada à sessão, da qual, eu, Sandra Fonseca Rocha Alvim, 

Secretária Geral, a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes, em 

livro complementar a este, em 01 de outubro de 2014.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 138 
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