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ATA DA 414ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO 

DIA  24  DE JUNHO DE 2015. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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, 6 

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

presença dos seguintes membros: Professores: Francisco Dutenhefner, Ado Jório de Vasconcelos, 

Amary César Ferreira, Ana Cristina Vieira,  Cibele Comini César, Clodoveu Augusto Davis Júnior, 

Dario Windmöller,  Edna Afonso Reis, Glaura da Conceição Franco, Hamilton Prado Bueno,  José 

Marcos Silva Nogueira, José Nagib Cotrim Árabe, Letícia Malta Costa, Lúcia Pinheiro Santos 

Pimenta, Luiz Chaimowicz, Marcos Antônio da Cunha Santos, Mário Jorge Dias Carneiro, Nivaldo 12 

Lúcio Speziali, Renato Antônio Celso Ferreira, Renato Martins Assunção, Sebastião José de Pádua, 

Sônia Pinto de Carvalho e Thiago Ferreira de Noronha. Representante dos Servidores Técnico-

Administrativos: Ulisses Filgueiras Emediato. Representação Discente: não houve. Ausência 

Justificada: Paulo Sérgio Soares Guimarães. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente 

cumprimentou os presentes, passando em seguida para os informes do dia: 1 - Informes: a) O 

Presidente deu boas vindas aos professores Hamilton Prado Bueno eleito para o cargo de 18 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática, Thiago Ferreira de Noronha e 

Denise Burgarelli Duczmal, eleitos para os cargos de Coordenador e Subcoordenadora, 

respectivamente, do Colegiado do Curso de Graduação em Matemática Computacional; b) Ofícios 

PRPq, 60, 61 e 62/2015, que tratam da Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA – 

PROINFRA – 02/2014: O Presidente comunicou que em reunião do CEPE, realizada no dia 

02/06/2015, os projetos do Instituto de Ciências Exatas, foram parcialmente aprovados para 24 

comporem a Chamada Pública supramencionada, a saber: “CE-UFMG: Centro Multiusuário de 

Espectroscopia de Novos Materiais da UFMG”, coordenado pelo professor do Departamento de 

Física - Ado Jório de Vasconcelos, “Laboratório Multiusuário de Criogenia” coordenado pelo 

professor do Departamento de Física - Paulo Sérgio Soares  e “LIIP: Laboratório Interdisciplinar de 

Instrumentação e Prototipagem da UFMG” coordenado pelo professor do Departamento de Física - 

Carlos Henrique Monken. 2 - Sugestões para composição da Comissão para análise dos 30 

recursos contra a decisão da Comissão Avaliadora da Promoção para a Classe E Professor 

Titular: O Presidente apresentou uma lista contendo vários nomes de professores externos à nossa 

unidade, para que dentre eles fosse sugerida a composição da referida comissão. Após análise e 

inclusões de mais algumas indicações, a Congregação sugeriu à Diretoria do ICEx, baseada na 

referida lista, que fizesse as indicações dos membros que deverão compor a comissão em questão. 

O referido encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 3 - Processo / Dinâmica: Da 36 

Promoção para a Classe E, Professor Titular - 2015/2º: Visando uma discussão mais ampla 

deste assunto, o Presidente pediu para inverter esta pauta para o último item. 4 - Carta 

encaminhada pela Profa. Sônia Pinto de Carvalho, do Departamento de Matemática: O 

Presidente passou a palavra para a referida professora que fez um breve relato, dando ciência à 

Congregação sobre o declínio de sua participação junto ao Comitê Assessor de Ciências e da Terra, 

por não concordar com a maneira como as avaliações das solicitações de bolsas de Iniciação 42 

Científica têm sido conduzidas. 5 - Ofício Colgrad.MAT.005/2015 que trata sobre a 

possibilidade de incorporação do Curso de Matemática a Distância ao escopo de 

responsabilidade do Colegiado do Curso de Graduação em Matemática - ICEx: O Presidente 

passou a palavra para o coordenador do referido Colegiado, professor Seme Gebara Neto, que 

prestou esclarecimentos do assunto em questão, enfatizando a necessidade da inclusão de um 

supervisor do curso a distância na composição do Colegiado, tendo seu adjunto como suplente. 48 

Registro de Candidatos à Supervisor do Curso de Graduação a Distância em Licenciatura em 

Matemática: Em seguida o Presidente fez menção sobre o Edital de Convocação Nº 017/2015, no 

qual a professora Denise Burgarelli Duczmal, do Departamento de Matemática foi à única 

candidata inscrita,  passando em seguida para a votação, “voto escrutínio secreto” na qual a referida 

professora foi eleita com 23 votos favoráveis e 01 em branco. 6 - Aditivo nº 1 ao Instrumento 

Contratual, encaminhado pela Profa. Glaura Goulart Silva, do Departamento de Química - 54 

ICEx: O Presidente esclareceu ao plenário que devido à Greve dos servidores Técnico-

Administrativos, fez-se necessárias aprovações da Diretoria em ad-referenda de vários projetos e 
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termos aditivos entre outros.  Em seguida colocou o aditivo em votação, tendo  sido  

aprovado por unanimidade. 7 - Projeto de Extensão, intitulado Caracterização de Dispositivos 

Memristores-Parte III, coordenado pelo Prof. Gilberto Medeiros Ribeiro, do Departamento 

de Física, aprovado ad-referendum pelo Diretor do ICEx, em 15/06/2015: O Presidente 60 

colocou-o em votação, tendo sido referendado por unanimidade. 8 - Prorrogação dos Projetos de 

Extensão coordenados pelo Prof. Roberto da Costa Quinino, do Departamento de Estatística, 

aprovados ad-referendum pelo Diretor do ICEx, em 09/06/2015: O Presidente explicou que em 

função da licença médica do referido professor, foi solicitado pelo chefe “pró-tempore” do 

Departamento de Estatística, professor Marcos Antônio da Cunha Santos, as prorrogações de seus 

projetos de extensão. Após votação, os projetos foram referendados por unanimidade. 9 - 66 

OUTROS: a) Projeto de pesquisa intitulado “Estudo da Contaminação em Catalisadores de 

Fcc por Metais de Transição através de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR) e 

Espectroscopia Mossbauer”, firmado entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Petróleo 

Brasileiro S/A - PETROBRÁS, com interveniência da Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - 

FUNDEP, a ser coordenado pelo professor Klaus Krambrock, do Departamento de Física de nossa 

unidade, aprovado ad-referendum pela Diretoria do ICEx, em 19 de junho de 2015. O Presidente 72 

colocou o projeto em votação, tendo sido referendado por unanimidade. b) Projeto de Pesquisa 

intitulado: "Instrumentação para o Desenvolvimento da Espectroscopia Óptica de Campo 

Próximo", Cooperação entre Invent Vision / UFMG, coordenado pelo Prof. Ado Jório de 

Vasconcelos, do Departamento de Física. O Presidente colocou o projeto em votação, tendo sido 

aprovado com 23 votos favoráveis e uma abstenção. c) Análise dos Pedidos de Progressão 

Funcional de Docentes com os respectivos pareceres: Após análise e votação, os pedidos listados 78 

no documento constante no “Anexo III” desta ata foram aprovados por unanimidade; d) Estágio 

Probatório - Prof. Thiago Resende dos Santos, do Departamento de Estatística: Após a 

constatação do plenário da falta do parecer da comissão, o Presidente passou a palavra para o Chefe 

do Departamento, professor Marcos Antônio da Cunha Santos, que prestou alguns esclarecimentos 

a respeito. O plenário decidiu pela votação, porém, condicionando sua devida tramitação somente 

após a apresentação do parecer emitido pela comissão. O Presidente colocou o parecer em votação, 84 

o qual foi aprovado por unanimidade. e) 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. 10 - Processo / Dinâmica: Da Promoção para a Classe E, 

Professor Titular - 2015/2º: O Presidente mencionou sobre a reunião com os chefes de 

departamentos quando foi discutida a unificação da Tabela de Pontuação Máxima para Avaliação 

da Prova de Títulos para promoção à classe E, Professor Titular, sugerindo o seguinte barema: 90 

Títulos acadêmicos =10; Experiência docente = 20; Produção científica, técnica, artística e cultural 

na área = 40; Administração acadêmica / experiência profissional não docente = 25 e Distinções = 

05. Após discussão, a tabela foi aprovada com 23 votos favoráveis e 02 abstenções. Quanto à 

dinâmica, resolveu-se manter a mesma utilizada nos anos de 2014 e 2015/1º, na qual todo processo 

foi executado ficou a cargo de cada departamento, definindo-se que para os próximos processos, 

nos pareceres fundamentados emitidos pelas comissões avaliadoras deverão constar as justificativas 96 

das notas dadas a cada candidato. O Presidente colocou a dinâmica em votação, tendo sido 

aprovada com 23 votos favoráveis, 01 desfavorável e 01 abstenção. Em seguida, foi discutida pelo 

plenário a utilização do Currículo Lattes e do INA como documentos comprobatórios. Para este 

fim, foi sugerida a alteração no texto da Resolução 01/2015, de 13 de fevereiro de 2015 que dispõe 

sobre a utilização do Relatório INA para comprovação das atividades administrativas, ensino e 

orientação dentro do âmbito da UFMG, procedendo a seguinte alteração no Art. 2, alínea (a), saber: 102 

“Para fins de comprovação das atividades administrativas, de ensino e orientação no âmbito da 

Universidade Federal de Minas Gerais, poderão ser utilizadas as respectivas partes do relatório 

individual INA, aprovado pela Câmara Departamental.” O Presidente colocou as alterações 

supramencionadas em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. 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 será assinada por mim e pelos demais presentes, em livro 108 

complementar a este, em 24 de junho de 2015.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 


