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ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO 

DIA  27  DE MAIO DE 2015. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 3123, reuniu-

se a Congregação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a 6 

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, Ariete Righi, Bernardo Lanza Queiroz, Cibele Comini César, Clodoveu Augusto 

Davis Júnior, Dorgival Olavo Guedes Neto, Edna Afonso Reis, Glaura da Conceição Franco, José 

Marcos Silva Nogueira, Jussara Marques de Almeida Gonçalves, Luiz Gustavo de Oliveira Lopes 

Cançado, Marcelo Domingos Marchesin, Marcelo de Oliveira Terra Cunha, Marco Antônio da 12 

Cunha Santos, Mário Jorge Dias Carneiro, Remy de Paiva Sanchis, Renato Antônio Celso Ferreira, 

Renato Martins Assunção, Sebastião José de Pádua e Vito Modesto de Bellis. Representantes dos 

Servidores Técnico-Administrativos: Alex Goursand Macedo, Erick de Souza Ávila e  Ulisses 

Filgueiras Emediato. Representações Discentes: Alexandre Elias dos Santos, Gabriel Oliveira 

Assunção e Vitor Buxbaum Orlandi. Ausências justificadas: professores Ângelo de Fátima, Hélio 

Anderson Duarte e Letícia Malta Costa. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente 18 

cumprimentou os presentes, passando em seguida para os informes do dia. Informes: a) O 

Presidente deu boas vindas aos novos membros da Congregação e aos que foram reconduzidos para 

o segundo mandato, a saber: - Prof. Ado Jório de Vasconcelos no cargo de Chefe do Departamento 

de Física; Profs. Paulo Sérgio Soares Guimarães e Sílvia Helena Paixão Alencar, no cargo de 

Coordenador e Subcoordenadora, respectivamente, do Programa de Pós-Graduação em Física e 

Professora Ariete Righi no cargo de Subcoordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em 24 

Física; b) OF.CIRCULAR-CPPD.005/2015, DE 14/04/2015: o Presidente comunicou ao plenário 

sobre o adiamento da data final para envio do ReCAD à CPPD, no qual a nova data de 

encaminhamento será divulgada oportunamente, assim que o ReCAD estiver disponível para os 

departamentos. Consulta ao plenário: antes de dar início à primeira pauta, o Presidente consultou 

o plenário se poderia fazer a leitura dos documentos encaminhados à Congregação por alguns 

professores que foram reprovados no processo de promoção a Classe E - Titular, nos quais 30 

solicitam que os pareceres finais conclusivos apresentados pelas Comissões Avaliadoras, sobre a 

promoção em questão, não fossem aprovados nesta reunião. Após discussão o plenário resolveu 

seguir a Resolução 04/2014 de 09 de setembro de 2014, na qual a Congregação deverá aprovar o 

parecer final conclusivo sobre a promoção supracitada e, após as devidas aprovações, se o plenário 

julgar pertinente, as solicitações serão apresentadas para à Congregação, em caráter informativo. 1 

- Análise do parecer final conclusivo sobre a promoção para Classe E, Professor Titular, 36 

emitido pela Comissão Avaliadora - Departamento de Ciência da Computação: O Presidente 

leu parte do parecer conclusivo de cada relatório, colocando em seguida em votação, a saber: 

Candidato aprovado à Promoção à Classe E, Professor Titular por ter obtido nota final igual ou 

superior a 70(setenta) pontos de pelo menos 03(três) membros da Comissão Avaliadora; - Arnaldo 

de Albuquerque Araújo (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção); 

Candidatos reprovados por não terem obtido nota final igual ou superior a 70(setenta) pontos de 42 

pelo menos 03(três) membros da Comissão Avaliadora; - Antônio Otávio Fernandes (parecer 

conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção), Frederico Ferreira Campos,filho 

(parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção), José Nagib Cotrim Árabe 

(parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção), Mariza Andrade da Silva 

Bigonha (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção), Rodolfo Sérgio 

Ferreira de Resende (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção) e 48 

Sérgio Vale Aguiar Campos (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis e 01 

abstenção). 2 - Análise do parecer final conclusivo sobre a promoção para Classe E, Professor 

Titular, emitido pela Comissão Avaliadora - Departamento de Estatística: neste momento o 

professor  Sebastião José Nascimento se retirou da sala pelo fato de estar envolvido no processo da  

física. O Presidente leu parte do parecer conclusivo de cada relatório, colocando em seguida em  
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votação, a saber: Candidatos aprovados  à  Promoção  à  Classe  E,  Professor  Titular  por  terem  

obtido  notas  finais iguais ou superiores a 70(setenta) pontos de pelo menos  03(três) membros da 

Comissão Avaliadora; - Rosângela Helena Loschi (parecer conclusivo aprovado com 21 votos 60 

favoráveis e 01 abstenção), Luiz Henrique Duczmal (parecer conclusivo aprovado com 21 votos 

favoráveis e 01 abstenção), Frederico Rodrigues Borges da Cruz (parecer conclusivo aprovado com 

21 votos favoráveis e 01 abstenção), Cibele Comini Cesar (parecer conclusivo aprovado com 22 

votos favoráveis e 02 abstenções), Glaura da Conceição Franco (parecer conclusivo aprovado com 

22 votos favoráveis e 02 abstenções), Sueli Aparecida Mingoti (parecer conclusivo aprovado com 

23 votos favoráveis e 01 abstenção).  3  - Análise do parecer final conclusivo sobre a promoção 66 

para Classe E, Professor Titular, emitido pela Comissão Avaliadora - Departamento de 

Física: O Presidente leu parte do parecer conclusivo de cada relatório, colocando em seguida em 

votação, a saber: Os candidatos foram considerados habilitados à promoção à Classe E, Professor 

Titular por terem obtido notas finais iguais ou superiores a 70 (setenta) pontos de pelos menos 

03(três) membros da Comissão Avaliadora: - Professores Bernardo Ruegger Almeida Neves 

(parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Bismarck 72 

Vaz da Costa (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 

abstenções), Emmanuel Araújo Pereira (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 

desfavorável e 02 abstenções), José Rachid Mohallem (parecer conclusivo aprovado com 23 votos 

favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Luiz Orlando Ladeira (parecer conclusivo aprovado 

com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Rogério Magalhães Paniago (parecer 

conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Sebastião José de 78 

Pádua (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções); Os 

candidatos não foram considerados habilitados à promoção à Classe E, Professor Titular por não 

terem obtido notas finais iguais ou superiores a 70 (setenta) pontos de pelos menos 03(três) 

membros da Comissão Avaliadora: - Professores Eduardo de Campos Valadares (parecer 

conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Flávio Orlando 

Plentz Filho (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 84 

abstenções), Franklin Massami Matinaga (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 

01 desfavorável e 02 abstenções), Gabriel Armando Pellegatti (parecer conclusivo aprovado com 

23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Jafferson Kamphorst Leal da Silva (parecer 

conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), José Guilherme 

Martins Alves Moreira (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 

02 abstenções), Klaus Krambrock (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 90 

desfavorável e 02 abstenções), Luiz Alberto Cury (parecer conclusivo aprovado com 23 votos 

favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Paulo Sérgio Soares Guimarães (parecer conclusivo 

aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Reinaldo Oliveira Vianna 

(parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Ricardo 

Wagner Nunes (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 

abstenções), Roberto Magalhães Paniago (parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 96 

01 desfavorável e 02 abstenções), Vagner Eustáquio de Carvalho (parecer conclusivo aprovado 

com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Wagner Nunes Rodrigues (parecer 

conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções). Findadas as 

pautas 2 e 3 desta ata, o professor Sebastião José Nascimento retornou para a reunião. Consulta ao 

plenário: Após as aprovações dos relatórios supramencionados, o Presidente consultou ao plenário 

sobre os pedidos encaminhados pelos professores dos departamentos de Ciência da Computação e 102 

Física, solicitando que não fossem  aprovados os Pareceres Finais Conclusivos das Comissões 

Avaliadoras, seguidas de razões expostas pelos professores dos departamentos supramencionados. 

Com o aval do plenário o Presidente fez um breve-relato do contexto proposto, citando as razões 

expostas: - Falhas que contrariam os aspectos normativos e/ou na condução do processo avaliativo; 

os candidatos não foram informados sobre como seriam avaliados (faltaram transparência e clareza 

nas decisões); - inexistência de um detalhamento das avaliações (falta de clareza da forma como o 108 

barema foi seguido, falta de informações aos candidatos sobre os parâmetros de avaliação e seus 

respectivos pesos, falta de um barema detalhado baseados nos Artigos 35 e 36 da Resolução 

04/2014);  - falta da definição  de  como  a  apresentação  do  memorial  deveria ter sido feita (os  
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candidatos não foram questionados em suas apresentações). Após discussão o plenário sugeriu 114 

aguardar o prazo  de 10  dias para recurso, no qual o interessado poderá ter acesso às notas 

detalhadas de seu processo junto ao seu respectivo  departamento.  4 - Análise dos Projetos de 

Extensão:  O  Presidente apresentou para análise em bloco as planilhas com os projetos que foram 

aprovados por unanimidade. 5 - 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. 6 -  Análise dos Pedidos de Progressão Funcional com os 120 

respectivos pareceres: os pedidos   listados   no  documento  constante no “Anexo III” desta ata 

foram aprovados por unanimidade. 7 -  Estágios Probatórios: Prof. Adriano César Machado 

Pereira (DCC) e Maria Cristina de Assis Rabello Soares (FIS): - O Presidente colocou os relatórios 

apresentados pelas Comissões de Avaliação dos referidos estágios em votação, favoráveis ao 

desempenho dos professores, cuja aprovação do plenário foi por unanimidade. 8 -  Indicação de 

um membro titular e seu suplente junto ao Conselho Universitário da UFMG, devido ao 126 

desligamento do professor Marcelo de Oliveira Terra Cunha (titular), atendendo ao pedido da 

Diretoria do ICEx, foram indicados pelos departamentos os seguintes professores: - José Marcos 

Silva Nogueira (Departamento de Ciência da Computação), Luiz Henrique Duczmal 

(Departamento de Estatística), Cesar de Souza Eschenazi (Departamento de Matemática) e Carlos 

Henrique Monken  (Departamento de Física). Após votação, O Vice-Presidente, professor 

Francisco Dutenhefner e o professor Amary César Ferreira  fizeram a apuração dos votos,  sendo 132 

eleitos os professores José Marcos Silva Nogueira - Departamento de Ciência da Computação, 

como titular, com 10 votos favoráveis e Carlos Henrique Monken - Departamento de Física, como 

suplente com 13 votos favoráveis. 9 -  Indicação de um representante suplente junto ao CEPE 

da UFMG: devido ao pedido de renúncia do professor Enrico Antônio Colosimo, a pedido da 

Diretoria do ICEx, foram indicados pelos departamentos as professoras Jussara Marques de 

Almeida  (Departamento de Ciência da Computação) e Sônia Pinto de Carvalho (Departamento de 138 

Matemática). Após discussão o plenário concordou em manter um equilíbrio das indicações por 

departamento. Diante do exposto a professora Jussara Marques de Almeida  retirou sua 

candidatura. Após votação o Vice-Presidente, professor Francisco Dutenhefner e o professor 

Amary César Ferreira fizeram a apuração dos votos, sendo eleita a professora Sônia Pinto de 

Carvalho, como suplente, com 26 votos favoráveis. 10 - Parecer encaminhado pelo Prof. Thiago 

Ferreira Noronha - Subcoordenador do Colegiado do Curso de Matemática Computacional, 144 

referente ao pedido de reinclusão do aluno Douglas da Silva Lopes Alves, indeferido pelo 

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

16/04/2015. O Presidente passou a palavra para o professor Clodoveu Augusto Davis Júnior, que 

fez um breve relato sobre a situação do aluno. O parecer apresentado pelo referido professor foi 

desfavorável a sua reinclusão. Após análise, o Presidente colocou o parecer em votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade. 11 - Parecer encaminhado pelo Prof. Marco Túlio Oliveira Valente 150 

– Subcoordenador do Colegiado do Curso de Ciência da Computação, referente ao pedido de 

reinclusão do aluno Júlio Cesar Almeida Trajano, indeferido pelo Colegiado do Curso de 

Graduação em Matemática, em sua reunião realizada no dia 24/04/2015. O Presidente passou a 

palavra para a professora Edna Afonso Reis, que fez um breve relato sobre a situação do aluno. O 

parecer apresentado pelo referido professor foi desfavorável a sua reinclusão. Após análise, o 

Presidente colocou o parecer em votação, tendo sido aprovado com 20 votos favoráveis, 05 156 

contrários e 02 abstenções. 12 - Parecer encaminhado pela Professora Lúcia Pinheiro Santos 

Pimenta - Subcoordenadora do Colegiado do Curso de Química, referente ao pedido de reinclusão 

da aluna Rita Sebastiana de Paula Carvalho, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação 

em Ciências Atuariais, em sua reunião realizada no dia 16/04/2015: O Presidente passou a palavra 

para a professora Cibele Comini César, que fez um breve relato da situação da aluna. O parecer 

apresentado pela referida professora foi favorável a sua reinclusão. Após análise, o Presidente 162 

colocou o parecer em votação, tendo sido reprovado com 21 votos contrários, 02 favoráveis e 04 

abstenções. 13 - Parecer encaminhado pela professora Magda Carvalho Pires - 

Subcoordenadora do Colegiado do Curso de Estatística, referente ao pedido  de  reinclusão  do  

aluno  Mateus  Tadeu Souza de Castro, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em 

Sistemas de Informação, em sua reunião realizada no dia 16/04/2015.   O  parecer  apresentado   

pela   referida   professora   foi   desfavorável a sua reinclusão. Após análise, o Presidente colocou  168 
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o parecer em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 14 - Processo de Redistribuição do 

Prof. Marcelo Paleólogo Elefteriadis de França Santos do Departamento de Física: O 

Presidente deu ciência ao plenário sobre o OF.CPPD.055/2015, que trata do pedido de 

Redistribuição do referido professor da Universidade Federal de Minas Gerais para a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - RJ,  aprovado pela Câmara do Departamento de Física em 08 de maio 174 

de 2015. Conforme ofício supramencionado, a vaga cedida pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro irá para o banco de professor-equivalente da Universidade Federal de Minas Gerais e não 

necessariamente retornará para o departamento ou para unidade de origem do servidor 

redistribuído. Em seguida, o Presidente colocou o pedido em votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. 15 - Proposta de Resolução do Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas 

de Informação que dispõe sobre o processo de inscrição e aproveitamento de estudos do 180 

programa Ciência sem Fronteiras e Alteração da Resolução 03/2005 de 23 de novembro de 

2005. O Presidente passou a palavra para o professor Clodoveu Augusto Davis Júnior que fez um 

breve relato sobre os dois assuntos. Após algumas menções do plenário, o Presidente colocou a 

Resolução 04/2014 de 25 de fevereiro de 2014 e alteração da Resolução 03/2005 de 23 de 

novembro de 2005 em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. 16 - Relatório Final - 

2014, do Programa de Monitoria de Graduação do Laboratório de Tecnologia da Informação 186 

(LTI) e alocação das 07 (sete) bolsas destinadas a Congregação no Laboratório de Tecnologia 

da Informação para o período de março a dezembro de 2015, para fins de análise e aprovação 

da Congregação. O Presidente passou a palavra para o chefe do Laboratório de Tecnologia da 

Informação do ICEx, José Cassimiro da Silva, que prestou ao plenário alguns esclarecimentos 

sobre o relatório e sobre a alocação das sete bolsas para LTI, enfatizando que devido aos prazos a 

serem cumpridos, ambos foram aprovados “ad referenda” pela Diretoria do ICEx, em 04 de maio 192 

de 2015. Esclareceu sobre a importância dos bolsistas junto ao laboratório, uma vez que a demanda 

abrange não só a administração como todos os departamentos de nossa unidade. Atualmente estas 

bolsas são coordenadas pelo professor Francisco Dutenhefner, sob supervisão do servidor José 

Cassimiro da Silva. Após discussão o Presidente colocou os dois assuntos em votação, tendo sido 

aprovados com 27 votos favoráveis e 01 abstenção. OUTROS: a) Resolução Nº 01/2015, de 22 de 

maio de 2015, que dispõe sobre o estabelecimento de normas para distribuição de vagas de 198 

reopção e rematrícula e define critérios de classificação, encaminhada pelo Colegiado de 

Graduação do Curso de Física: O Presidente passou a palavra para a professora Ariete Righi, que 

reiterou sobre a necessidade de se definir tais critérios para uma melhor adequação das referidas 

vagas. O Presidente colocou o assunto em votação, sem discussão, foi aprovado por unanimidade. 

Palavra aberta: O Chefe do Departamento de Matemática, professor Mário Jorge Dias Carneiro, 

pediu a palavra, para agradecer o valioso trabalho do professor Marcelo de Oliveira Terra Cunha 204 

junto ao Departamento de Matemática e dentro da universidade, considerando que sua saída da 

Universidade Federal de Minas Gerais será uma perda irreparável. Reiterou seu agradecimento 

pelos excelentes trabalhos prestados durante os 17 anos que esteve lotado no referido 

departamento. O professor Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, fez das palavras do professor 

Mário Jorge Dias Carneiro as suas, acerca da saída do professor Marcelo Paleólogo Elefteriadis do 

Departamento de Física. O professor Sebastião José de Pádua também deixou registrados seus 210 

agradecimentos aos professores supramencionados. O Presidente reiterou os dizeres acima, 

agradecendo aos professores Marcelo de Oliveira Terra Cunha e Marcelo Paleólogo Elefteriadis 

pela valiosa contribuição dada à Universidade Federal de Minas Gerais no período em que 

estiveram lotados 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 

que será assinada por mim e pelos demais presentes, em livro complementar a este, em 27 de maio 216 

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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 


