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ATA DA 399ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, 

REALIZADA NO DIA  26  DE MARÇO DE 2014. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março 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,  

Marcelo de Oliveira Terra Cunha, Hélio Anderson Duarte, Dorgival Olavo Guedes Neto, 

Lourdes Coral Contreras Montenegro, Ariete Righi, Mário Jorge Dias Carneiro, Dario 

Windmöller, Wagner Meira Júnior, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Marcos da Silva 

Montenegro, Gisele Lobo Pappa, Cibele Comini César, Francisco Dutenhefner,  Amary 12 

César Ferreira, Thiago Ferreira de Noronha, Ana Cristina Vieira, Sabino José Ferreira 

Neto, Denise Duarte Scarpa Alves e Glaura Franco. Representantes dos Servidores 

Técnico-Administrativos: Dandara Bispo Pimenta, João Fernandes da Silva e Alex 

Goursand Macedo. Representação Discente: Alexandre Elias dos Santos e Rafael 

Leandro de Camargo Couto. Ausências Justificadas: dos professores Edna Afonso Reis, 

Enrico Antônio Colosimo, Fernando Augusto Batista, Maurício Veloso Brant Pinheiro e 18 

Rosângela Helena Loschi. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente 

cumprimentou os presentes e declarou abertos os trabalhos. Informe: O Presidente deu boas 

vindas aos novos membros da Congregação, a saber: a) Representante docente e seu 

respectivo suplente junto à Congregação do ICEx, professores Ana Cristina Vieira 

(Departamento de Matemática) e Gabriel Armando Pellegatti Franco (Departamento de 

Física); b) Representante suplente dos servidores  Técnicos Administrativos  junto  à 24 

Congregação do  ICEx - Dandara Bispo  Pimenta (Administração do ICEx). 1 - Análise 

da Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 26/02/2014. Após análise, o Presidente 

colocou a ata em votação, sem correções, a referida ata foi aprovada com 20 votos 

favoráveis e 02 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão: as planilhas constantes 

no Anexo I desta ata foram aprovadas por unanimidade. 3 - Análise dos Pedidos de 

Afastamentos aprovados “ad referenda”: Após análise, o plenário solicitou que fosse 30 

feita junto aos responsáveis pela manutenção do sistema a verificação no que tange aos 

afastamentos dos professores Ado Jório de Vasconcelos e Luiz Gustavo de Oliveira Lopes 

Cançado, cujos períodos dos afastamentos já tinham acontecido, porém, na coluna 

"situação" ainda constavam as indicações aguardando aprovação e afastamento com 

pendência. O Presidente informou aos membros que fará a verificação junto ao setor 

responsável, colocando em seguida o referido assunto em votação, cuja aprovação foi por 36 

unanimidade. 4 - Parecer encaminhado pelo Prof. Renato Martins Assunção referente à 

solicitação do Prof. Vinícius Caliman, do Departamento de Química, acerca de seu 

pedido de Progressão Horizontal (nível III para IV da Classe de Professor Associado), 

indeferido pela  Câmara  Departamental  em  sua  reunião realizada  no dia 28 de junho de 

2013. O parecer apresentado pelo Professor Renato Martins Assunção recomendou o 

indeferimento da progressão do nível III para o nível IV da classe de Associado do 42 

professor Vinícius Caliman. O Presidente colocou o assunto em discussão, foram 

levantados alguns pontos pela Congregação, dentre eles, a sugestão do pedido de revisão 

dos Critérios para Progressão Horizontal de Docentes do Departamento de Química, pela 

Câmara Departamental, especialmente no que tange a progressão da classe de professor 

associado do nível III para o IV, para posterior análise da Congregação e sua aprovação, se 

for o caso. O Presidente colocou o parecer do professor Renato Martins Assunção em 48 

votação, o qual foi aprovado com 21 votos favoráveis, 01 desfavorável e 03 abstenções. 5 - 

Proposta   de   Criação   do   Curso   de  Bacharelado em Engenharia de Computação,  
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aprovada pela Câmara Departamental de Ciência da Computação em 14.03.2014 e 

avaliação do parecer emitido pelo Professor Ado Jório de Vasconcelos sobre a referida 54 

proposta. O Diretor passou a palavra para o professor Wagner Meira Júnior do 

Departamento de Ciência da Computação, que fez uma explanação do assunto em questão, 

enfatizando que, neste primeiro momento, trata-se de uma proposta preliminar. Ao término 

de sua apresentação, o plenário fez algumas menções acerca do impacto do referido curso 

no que tange a infraestrutura do instituto, anuência e vagas. Após discussão, o Presidente 

consultou o plenário sobre o apoio à ideia da criação do curso, propondo a criação de uma 60 

comissão para dar continuidade ao projeto de criação do referido curso, ficando a cargo 

dos chefes dos departamentos de Ciência da Computação, Física e Matemática procederem 

às indicações dos membros que farão parte da comissão em questão. A Congregação 

apoiou a decisão supramencionada em 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 vai assinada por mim e pelos demais presentes, 66 

em livro complementar a este, em 26 de março de 2014.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 


