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ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, 

REALIZADA NO DIA  25  DE MARÇO DE 2015. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, 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 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, 

Clodoveu Augusto Davis Júnior, Glaura da Conceição Franco, Jussara Marques de 

Almeida Gonçalves, Lourdes Coral Contreras Montenegro, Luiz Chaimowicz, Marcelo de 

Oliveira Terra Cunha, Mario Fernando Montenegro Campos, Mário Jorge Dias Carneiro, 12 

Maurício Veloso Brant Pinheiro, Paulo Cupertino de Lima, Remy de Paiva Sanchis, 

Renato Martins Assunção, Sílvia Helena Paixão Alencar e Vito Modesto de Bellis. 

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Alex Goursand Macedo e  

Manassés Ferreira Neto. Representação Discente: Darllon Lopes Ramos, Gabriel de 

Oliveira Assunção, Leonardo Oliveira Machado de Sousa e Vitor Buxbaum Orlandi. 

Ausências justificadas: professores Bernardo Lanza Queiroz, Cibele Comini César, 18 

Enrico Antônio Colosimo, Hélio Anderson Duarte e José Guilherme Moreira. Havendo 

quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes, abrindo os 

trabalhos com o pedido de desculpas ao plenário pela mudança no horário da reunião, 

justificada pelo agendamento de uma reunião para tratar de assuntos pertinentes ao CT-

INFRA neste mesmo dia, na parte da tarde. Antes de dar início ao informes, o Presidente 

pediu permissão para dar algumas informações adicionais, a saber: a) O Presidente passou 24 

a palavra para o Prof. Marcelo de Oliveira Terra Cunha que comunicou ao plenário 

sobre sua saída da UFMG, prevista para junho do corrente ano, solicitando providências 

cabíveis no que tange a sua substituição como representante do ICEx junto ao Conselho 

Universitário; b) 1° Encontro de Valorização e Fortalecimento dos Profissionais 

Técnico-Administrativos do ICEx-UFMG: O Presidente deu ciência ao plenário sobre o 

evento organizado pela funcionária Heide Dias, a ser realizado no dia 31/03/15, no 30 

Auditório III do ICEx,  o qual contará com uma palestra que será ministrada pela 

psicanalista Marli Andrade, que tratará das relações interpessoais dentro do ambiente de 

trabalho. Reiterou o convite a toda comunidade e informou que o mesmo foi extensivo ao 

Reitor, Vice-Reitora, Pro-Reitoria de Recursos Humanos e Diretoria de Recursos Humanos 

da Universidade Federal de Minas Gerais; c) Reunião do Conselho: O Presidente 

comunicou ao plenário que devido ao calendário proposto pela reitoria, não foi possível 36 

passar pela Congregação a proposta de Matriz de Regime de Trabalho e de Perfil de 

Referência de nossa unidade. Esclareceu que o assunto foi discutido em reuniões com os 

chefes de departamentos, cujas propostas apresentadas foram compiladas e encaminhadas 

ao CEPE, em 11 de março de 2015. Informes: a) Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-

INFRA PROINFRA - 02/2014 – Equipamentos Multiusuários (situação após reunião 

com a PRPq e PRPG, realizada em 06/02/2015): O Presidente comunicou que em reunião 42 

com os chefes de departamentos foi discutido e definido que os departamentos de Física e 

Química apresentarão suas propostas / projetos. Mencionou que haverá uma reunião com a 

Pró-Reitoria de Pesquisa para apresentação das propostas. Em seguida passou a palavra 

para os chefes dos departamentos de física e química, que fizeram um breve-relato sobre 

seus projetos. O Presidente informou que posteriormente os projetos passarão pela 

Congregação, pois no momento estão em trâmites em outras unidades para análise e 48 

conclusão; b) Luiz Henrique Duczmal - Departamento de Estatística: O Presidente 

comunicou ao plenário que conforme Portaria 11/2015, de 29/01/2015, o referido professor 

foi reconduzido ao Comitê Assessor da área de Ciências Exatas e da Terra, encarregado de  
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assessorar a Câmara de Pesquisa na avaliação, seleção e acompanhamento de projetos de 

Iniciação Científica, com mandato de 29/01/2015 a 28/01/2017; c) Centros e Diretórios 54 

acadêmicos do ICEx: projeto do espaço físico: os alunos encaminharam à diretoria do 

ICEx, uma solicitação, por escrito, para que permaneçam nas salas atualmente ocupadas 

pelos Diretórios, ou seja,  no segundo andar do prédio de nossa unidade, considerando que 

no remanejamento aprovado pela Congregação, a ocupação atual dos DA’s passaria para o 

primeiro andar, no qual as salas a serem alocadas são menores. O Vice-Presidente 

acrescentou que tal assunto será discutido em primeira instância com os chefes de 60 

departamentos para posterior apresentação junto à Congregação do ICEx; d) Portaria nº 

068 de 20 de dezembro de 2014: O Presidente comunicou que considerando a necessidade 

de implantação de medidas para melhoria das operações internas de nossa unidade, no 

âmbito da administração do patrimônio, almoxarifado, compras e contabilidade, nomeou 

os funcionários Heide Dias Abreu, Hamilton Costa Nogueira, Leonardi Dionísio Ferreira, 

Ângela Graciliano Scolarick, Josué dos Santos Oliveira e Rosencler Aparecido de Oliveira, 66 

para comporem, sob a coordenação da primeira, a Comissão cuja finalidade é de discutir, 

propor e alterar rotinas, fluxos e demais atividades junto a administração do ICEx, visando 

a otimização do seu funcionamento; e) Ofício nº 098/2014 – SODS, datado de 

17/12/2014, que trata do parecer favorável à redistribuição do cargo de professor, ocupado 

pelo servidor André Luís Contiero – UFAL: O Presidente deu ciência ao plenário que o 

Conselho Universitário, na sessão realizada em 16 de dezembro de 2014, aprovou o 72 

Parecer nº 19/2014 da Comissão de Legislação, favorável à redistribuição do cargo de 

professor, ocupado pelos servidor André Luís Contiero, da Universidade Federal de 

Alagoas-UFAL para o Departamento de Matemática de nossa unidade. 1 - Análises das 

Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária realizadas nos dias 26/11/2014 e 

04/02/2015, respectivamente: por não ter havido tempo hábil (48h de antecedência), para 

disponibilização da ata da reunião ordinária realizada no dia 26/11/2014, o plenário 78 

solicitou o adiamento desta pauta para a próxima reunião. 2 - Análise dos Projetos de 

Extensão (Anexo I ): as planilhas constantes no Anexo I desta ata foram analisadas em 

bloco e aprovadas por unanimidade. 3 - Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados 

“ad referenda” (Anexo II ): os pedidos de afastamentos listados no documento constante 

no "Anexo II" desta ata foram referendados por unanimidade. 4 - Estágios Probatórios dos 

professores Matthew Joseph Perlmutter e Raphael Campos Drumond (ambos do 84 

Departamento de Matemática). Considerando que na documentação apresentada referente 

ao parecer do professor Raphael Campos Drumond, constava o parecer parcial da 

comissão, o Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Matemática, 

professor Mário Jorge Dias Carneiro, que fez um breve relato sobre o estágio do referido 

professor, comprometendo-se a substituir de imediato o parecer parcial pelo final.  Em 

seguida, o Presidente colocou os relatórios apresentados pelas Comissões de Avaliação dos 90 

referidos estágios em votação, cujos pareceres foram favoráveis aos desempenhos dos 

professores. Após análise o plenário os aprovou por unanimidade. 5 - Relatório Anual de 

Atividades (INA), referente ao ano de 2014: após análise e discussão sobre as 

dificuldades eminentes para o cumprimento do prazo proposto pela CPPD para o 

encaminhamento do relatório em epígrafe, ou seja, até 30/04/2015, foi solicitado pelo 

plenário o encaminhamento de um ofício para a CPPD, onde deverá ser mencionado que os 96 

dados sobre produção científica, artística e cultural da Plataforma Lattes / CNPq, cuja 

última importação de dados deveria ter ocorrido em 13/02/2015, ainda não aconteceu e que 

a migração de dados ainda não foi liberada pelo CECOM (orientação, encargos didáticos, 

publicações) e, somente após as informações serem migradas para o novo formulário, que 

seja concedido um novo prazo de 45 dias para os devidos lançamentos, acrescidos de mais  
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15 dias para sua devida tramitação no que tange a análise, parecer e homologação da 

Congregação, em reunião a ser realizada em caráter extraordinário, se for o caso. 6. 

Promoção para a Classe E, Professor Titular - 2015/1º; O Presidente passou a palavra 

para o Vice-Presidente para conduzir o assunto em questão, por ser parte interessada no 

assunto. O Vice-Presidente comunicou ao plenário sobre a interseção ocorrida entre os 

requerimentos para a referida promoção referentes ao ano de 2014 e ao primeiro semestre 108 

de 2015, para qual foi discutida entre os chefes de departamentos a dinâmica a ser adotada, 

sendo dia 31/03/2015 a data limite para o protocolo do pedido junto à Secretaria do 

Departamento, mediante formulário próprio, acompanhado da documentação conforme 

Resolução 04/2014 de 09/09/2014. Quanto a Comissão Avaliadora, visando otimizar os 

trabalhos referentes ao 1º semestre de 2015, considerando a interseção supramencionada, o 

departamento que julgar necessário, poderá utilizar a mesma comissão para fins de 114 

avaliação dos requerentes - 2015/1º ou se julgar pertinente, indicar uma nova comissão. 

Quanto à dinâmica, deverá ser mantida a mesma pelos departamentos, seguindo o 

cronograma anterior, salvo a data limite para protocolo que será alterada para 31 de março 

do corrente. Definiu-se também que todo docente que desistir do processo de avaliação da 

referida promoção, deverá fazê-lo por escrito. Foi sugerida a emissão de um formulário 

único para este fim, visando padronizar tal procedimento. 7 - Proposta de membros para 120 

a Comissão Examinadora da Promoção para a Classe E – Professor Titular - 1º 

semestre de 2015, encaminhada pelo Departamento de Ciência da Computação: O 

Vice-Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Ciência da 

Computação, professor Mario Fernando Montenegro Campos, que fez um breve relato a 

respeito. Em seguida o Presidente colocou o assunto em votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. 8 - Tabelas de Pontuação Máxima para Avaliação da Prova de Títulos 126 

na Promoção para a Classe E - Professor Titular, sugeridas pelos departamentos de 

Ciência da Computação, Estatística, Física, Matemática e Química: Após análise das 

tabelas apresentadas, foi solicitada pelo plenário a correção na tabela apresentada pelo 

departamento de estatística, na qual a soma dos pontos percentuais divergia dos cem por 

cento. Após a referida correção, o Vice-Presidente colocou as tabelas em votação, sendo 

todas aprovadas por unanimidade. 9 - Adequações dos critérios para análise e decisão 132 

do processo de Progressão Funcional, dos integrantes das Carreiras de Magistério da 

Universidade Federal de Minas Gerais, conforme Resolução Complementar  nº 

04/2014, de 09 de setembro de 2014: diante da resolução complementar, faz-se necessária 

a adequação dos critérios para análise e decisão do processo para Progressão Funcional de 

Magistério Superior (antiga Progressão Horizontal), a qual será feita exclusivamente 

mediante Avaliação de Desempenho. O Presidente solicitou aos chefes de departamentos 138 

que discutam junto às Câmaras Departamentais, os requisitos que serão avaliados, 

seguindo a Resolução 04/2014 de 09 de setembro de 2014, sugerindo que tais critérios 

sejam analisados e encaminhados para análise da Congregação em sua reunião, prevista 

para 29/04/2015. 10 - Análise dos Pedidos de Progressão Funcional com os respectivos 

pareceres (Anexo III ): após análise, os pedido constantes no Anexo III desta ata, foram 

aprovados, em bloco, por unanimidade. 11 - Resolução Complementar nº 02/2014 de 10 144 

de junho de 2014 - Matriz de Regime de Trabalho e o Perfil de referência: O Vice-

Presidente reiterou sobre o item (c) desta ata, que devido ao calendário proposto pela 

reitoria, não foi possível passar pela Congregação a referida proposta, cujo 

encaminhamento foi “ad-referendum” da diretoria de nossa unidade, dando ciência ao 

plenário que a proposta em questão foi apreciada e aprovada pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão-CEPE, na sessão realizada no dia 17 de março de 2015. 12 - Ofício 150 

CIRC.ICEx.003/14 , de 03/12/2014, que   trata   de   medidas   acerca   dos trâmites de  
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documentos junto ao CENEX - ICEx  e sugestões encaminhadas pelo Departamento 

de Física: O Vice-Presidente explicou a dinâmica que será adotada para tramitação de 

projetos juntos ao CENEX, a qual deverá conter o Resumo Executivo, devidamente 

preenchido. As alterações sugeridas pelo departamento de física foram acatadas na íntegra, 156 

acatando-se também a sugestão do plenário  referente ao projeto aditado, não sendo 

necessário preencher novamente todos os dados do Resumo Executivo, apenas fazer a 

menção do motivo do aditamento. 13 - Indicação da lista tríplice para recomposição do 

Comitê Assessor de Ciências Exatas e da Terra, tendo em vista a saída do Prof. Hélio 

Anderson Duarte do Departamento de Química, foi solicitada pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa uma lista contendo três docentes de nossa unidade, para que dentre eles seja 162 

escolhido um substituto. Foram indicados três docentes do Departamento de Química, a 

saber: professores Jadson Cláudio Belchior, Rossimíriam Pereira de Freitas e Rodinei 

Augusti. O Presidente colocou as indicações em votação, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. 14 - Parecer encaminhado pelo Prof. Marcelo Domingos Marchesin - 

Subcoordenador do Colegiado de Matemática, referente ao pedido de reinclusão do 

aluno Marlúcio Eduardo Faria Junior, indeferido pelo Colegiado do Curso de 168 

Graduação em Ciência da Computação, em sua reunião realizada no dia 13/11/2014: 

O parecer apresentado pelo referido professor foi pelo indeferimento do pedido em 

questão. O Presidente colocou o assunto em votação, sem discussão, o parecer foi 

aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção. 15 - Parecer encaminhado pelo Prof. 

Maurício Veloso Brant Pinheiro – Subcoordenador do Colegiado de Física, referente 

ao o pedido de reinclusão do aluno Vinícius Teixeira Thomaz, indeferido pelo 174 

Colegiado do Curso de Graduação em Matemática, em sua reunião realizada no dia 

31/10/2014: O parecer apresentado pelo referido professor foi pelo indeferimento do 

pedido em questão. O Presidente colocou o assunto em votação, sem discussão, o parecer 

foi aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção. 16 - Solicitação de revisão de 

parecer emitido pela banca examinadora para a progressão vertical para a classe de 

professor associado, encaminhado pela professora Henriete da Silva Silveira do 180 

Departamento de Química: para melhor análise da Congregação, foi solicitado ao 

professor Cesar de Sousa Eschenazi do Departamento de Matemática um parecer do 

referido recurso, o qual após análise dos dados considerou que o parecer da Comissão de 

Avaliação está de acordo com as normas vigentes da Resolução 01/2008, sendo favorável a 

manutenção da decisão da Congregação, ou seja, pelo indeferimento da referida 

progressão. O Presidente colocou em votação o parecer apresentado pelo professor 186 

supramencionado, na qual obteve 23 votos favoráveis e 01 abstenção. 17 - Termo de 

Adesão - Trabalho voluntário / Departamento de Matemática: O Presidente passou a 

palavra para o Chefe de Departamento de Matemática, Prof. Mário Jorge Dias Carneiro, 

que deu ciência ao plenário sobre o trabalho voluntário a ser prestado à UFMG, na área de 

matemática, em atividades não remuneradas, com finalidades assistenciais, educacionais, 

científicas, cívicas, culturais, recreativas ou tecnológicas, sem vínculo empregatício, 192 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 18 - Proposta de ajuste 

curricular do Colegiado da Física: Foi encaminhado pelo Colegiado do Curso de 

Graduação em Física o Projeto Pedagógico referente ao ajuste curricular dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura - diurno e noturno, cujo objetivo visa adequar o currículo do 

curso às novas demandas legais, como também aproveitar a ocasião para fazer pequenos 

acertos nos limites de créditos dos grupos das optativas.  O Presidente colocou o assunto 198 

em discussão, em seguida em votação, na qual a proposta foi aprovada por unanimidade. 

OUTROS: O Presidente comunicou ao plenário que na Reunião do Conselho Universitário 

foi aprovada a criação de comissão para estudo da implantação da jornada de trabalho das  
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30 horas semanais para os servidores técnico-administrativos. Após uma breve discussão, a 

Congregação propôs aguardar as orientações da Reitoria / Comissão, para dar início à 204 

análise em nossa unidade. 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 25 de março de 2015.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. 


