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ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, 

REALIZADA NO DIA  26  DE FEVEREIRO DE 2014. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 

3123, reuniu-se a Congregação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de 6 

Minas Gerais, sob a presidência do professor Antônio Otávio Fernandes, Diretor do 

Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores: José Guilherme Moreira, 

Enrico Antônio Colosimo, Mário Fernando Montenegro Campos, Lourdes Coral Contreras 

Montenegro, Ariete Righi, Mário Jorge Dias Carneiro, Dario Windmöller, Wagner Meira 

Júnior, Sílvia Helena Paixão Alencar, Marcos da Silva Montenegro, Edna Afonso Reis, 

Fernando Augusto Batista, Francisco Dutenhefner,  Amary César Ferreira, Paulo Cupertino 12 

de Lima, Sebastião José de Pádua, Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Sabino José 

Ferreira Neto e Rosângela Helena Loschi. Representantes dos Servidores Técnico-

Administrativos: Tânia da Silva, Reinaldo Trindade Proença, João Fernandes da Silva e 

Alex Goursand Macedo. Representação Discente: Márcio Luiz Araújo Júnior e Alexandre 

Elias dos Santos. Ausências Justificadas: dos professores Humberto Osório Stumpf, Paulo 

Sérgio Soares Guimarães e Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva. Informes: 18 

atendendo ao pedido do professor Elmo Salomão Alves, o Presidente pediu autorização ao 

plenário para proceder à inversão de pauta. Havendo quórum regulamentar, deu início aos 

trabalhos. Informes: b) Resultado da Avaliação do Curso de Química Tecnológica: O 

Diretor cumprimentou os responsáveis pelo curso de Bacharelado em Química 

Tecnológica, do Departamento de Química de nossa unidade, pelo resultado da avaliação 

para reconhecimento do curso, ocorrida no período de 05 a 08/02/14, pela comissão 24 

designada pelo MEC, na qual obteve a nota final 04(quatro). 1 - Análise da Ata da 

Reunião Ordinária realizada no dia 04/12/2013: após análise, o Presidente colocou a ata 

em votação, após algumas correções ortográficas na linha 17, a referida ata foi aprovada 

com 18 votos favoráveis e 04 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão: as 

planilhas constantes no Anexo I desta ata, foram aprovadas por unanimidade. Neste 

momento, o Presidente solicitou ao plenário nova inversão de pauta, considerando que a 30 

pauta de número 8(oito), necessita de quórum qualificado para sua análise e aprovação. 

Após concordância do plenário, deu continuidade aos tabalhos. 8 - Redistribuição do 

Prof. André Luís Contiero: o Departamento de Matemática encaminhou para análise do 

plenário a documentação referente ao pedido de redistribuição do referido professor, 

atualmente lotado na Universidade Federal de Alagoas - UFAL. O Presidente passou a 

palavra para o Chefe do Departamento de Matemática, professor Mário Jorge Dias 36 

Carneiro, que prestou esclarecimentos sobre o assunto em questão. Após discussão, o 

Presidente colocou o referido pedido em votação, o qual foi 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 referendados 

por unanimidade. 4 - Análise do Pedido de Progressão Horizontal com o respectivo 

parecer: o pedido listado no documento constante no “Anexo III” desta ata, foi aprovado 42 

por unanimidade. 5 - Estágios Probatórios dos professores Camila Nunes Costa 

Corgozinho, Luiz Carlos Alves de Oliveira e Rodrigo Lassarote Laval, todos do 

Departamento de Química. O Presidente colocou os relatórios apresentados pelas 

Comissões de Avaliação dos referidos estágios em votação, sendo todos favoráveis aos 

desempenhos dos professores, cuja aprovação do plenário foi por unanimidade. Neste 

momento  houve nova  inversão de  pauta.  7 -  Termo  de  Cooperação do projeto com a  48 
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Petrobrás intitulado “Suspensões de Nanomateriais de carbono em copolímeros de   

acrilamida:  nanofluídos  para  recuperação melhorada de petróleo coordenado pela 54 

Profa. Glaura Goulart Silva, do Departamento de Química, aprovado ad-referendum pela 

Diretoria do ICEx, em 21/02/2014. O Presidente após análise do plenário colocou o termo 

em votação, tendo sido referendado por unanimidade. OUTROS: O Presidente comunicou 

ao plenário que em aditamento ao Ofício-Circular SODS n
o
 85/2013, de 27 de novembro 

de 2013, a Reitora da UFMG em exercício, Professora Rocksane de Carvalho Norton, em 

atendimento à solicitação apresentada por algumas Unidades, decidiu adiar para o dia 31 60 

de março de 2014 a data-limite para envio de sugestões à SODS sobre a proposta de 

resolução relativa à carreira de Magistério Federal da UFMG, que dispõe sobre regimes de 

trabalho e encargos didáticos, bem como concessão, reversão de classe e alteração de 

regime de trabalho de vaga docente, reiterando que as sugstões deverão ser encaminhadas  

à secretaria geral até a data supramencionada. Neste momento o Presidente retornou aos 

informes, passando para a pauta (a) - Convidado: O professor José Guilherme Moreira 66 

apresentou à Congregação do ICEx o professor Elmo Salomão Alves, do Departamento de 

Física, que proferiu uma palestra intitulada uma experiência com “Instrução por Pares” no 

ICEx. Após a referida apresentação, o Presidente agradeceu ao professor convidado, dando 

prosseguimento a pauta. 6 - Proposta para normas acerca da Decisão da Congregação 

em 04/12/2013, referente à regulamentação do processo de consulta à comunidade, 

relativo à escolha de lista tríplice  para os cargos de Diretor e Vice-Diretor: 72 

encaminhada pela comissão designada através da Portaria nº 103 de 06 de dezembro de 

2013, composta pelo Prof. Renato Martins Assunção, pelos funcionários Alexandre Elias 

dos Santos e Reinaldo Trindade Proença: Neste momento, após fazer algumas menções 

sobre a proposta supramencionada,  o professor José Guilherme Moreira, pediu permissão 

para sair da reunião, devido ao fato de ser candidato ao cargo de Diretor do ICEx, gestão 

2014-2018. O professor Francisco Dutenhefner também se retirou da sala por ser candidato 78 

ao cargo de Vice-Diretor, gestão 2014-2018. Após análise a Congregação do ICEx  

aprovou as seguintes alterações nas normas em referência: - a) correção na grafia referente 

ao mandato de julho 2014-julho 2018 para 2014-2018; b) - Reunião para instalação da 

Comissão Eleitoral, de 06 de março para 10 de março; c)  período para inscrição das 

chapas, de 10 a 13 de março para 11 a 17 de março; d) As mesas receptoras que 

funcionarão nos departamentos serão específicas para a votação dos professores e 84 

funcionários lotados no departamento em referência, sendo que para a administração foram 

acrescentadas mais duas mesas, no total de três mesas, que ficarão no saguão do prédio 

central, cujos votantes serão os funcionários da Administração Central do Instituto, alunos 

dos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado do ICEx e todos os alunos 

votantes, tanto aqueles de cursos sediados no ICEx quanto aqueles de cursos não sediados 

no ICEx; e) o Artigo 11, também sofreu alteração, a saber: - Art. 11º. Cada local de 90 

votação terá um Presidente e um Secretário. Locais com mais de uma mesa de votação 

serão indicados mesários de acordo com a necessidade: Mesa 1, pelo chefe do 

Departamento de Física, Mesa 2, pelo chefe do Departamento de Química, Mesa 3, pelo 

chefe do Departamento de Matemática, Mesa 4, pelo chefe do Departamento de Ciência 

da Computação, Mesa 5 pelo chefe do Departamento de Estatística e Mesas 6,7 e 8 pelo 

Diretor do ICEx; f) No Art. 24,  houve a correção quanto ao prazo para o encerramento da 96 

apuração, de dois dias úteis para 10 dias úteis; g) Alteração no Art. 18 com a aprovação do 

seguinte texto final  “O processo de apuração será feito por local de votação”.  Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à sessão, da qual, eu, Sandra 

Fonseca Rocha Alvim, Secretária Geral, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e 

pelos demais presentes, em livro complementar a este, em 26 de fevereiro de 

2014.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.x.x. 102 


