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Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala
3123, reuniu-se a Congregação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de
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, Ariete Righi, Clodoveu Augusto Davis Junior, Dario
Windmöller, Edna Afonso Reis, Gabriel Armando Pellegatti Franco, Gisele Lobo Pappa,
Glaura da Conceição Franco, José Marcos Silva Nogueira, Lourdes Coral Contreras
Montenegro, Luiz Chaimowicz, Marcelo de Oliveira Terra Cunha, Marco Túlio Oliveira
Valente, Mario Fernando Montenegro Campos, Maurício Veloso Brant Pinheiro, Paulo
Cupertino de Lima, Remy de Paiva Sanchis, Renato Martins Assunção, Sebastião José de
Pádua e Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva. Representantes dos Servidores
Técnico-Administrativos: Alex Goursand Macedo, Cristina de Jesus Inácio, Erick de
Souza Ávila, Manassés Ferreira Neto e Rosencler Aparecido de Oliveira. Representação
Discente: Darlon Lopes Ramos, Gabriel Oliveira Assunção, Jean Henrique Ferreira Freire
e Vitor Buxbaum Orlandi. Ausências justificadas: professores Ângelo de Fátima, Cibele
Comini César, Enrico Antônio Colosimo, Hélio Anderson Duarte, José Guilherme Moreira
e Letícia Malta Costa. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou
os presentes e declarou abertos os trabalhos. Informes: O Presidente deu boas vindas aos
novos representantes do corpo técnico-administrativo e seus respectivos suplentes junto à
Congregação do ICEx, Alex Goursand Macedo (Departamento de Física), Renato José dos
Reis (Administração do ICEx), Manassés Ferreira Neto (Departamento de Estatística) e
Rosencler Aparecido de Oliveira (Departamento de Ciência da Computação). Em seguida,
O Vice-Presidente apresentou para o plenário a funcionária Heide Dias Abreu, ocupante do
cargo de Administrador, oriunda do Hospital das Clínicas, que ocupará o cargo de
Administradora do ICEx, tendo a função de contribuir na reorganização da administração
central, principalmente junto às seções de contabilidade, compras, patrimônio e
almoxarifado, dando suporte também, aos departamentos, no que for necessário. 1 Análises das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária realizadas nos dias
29/10/2014 e 05/11/2014, respectivamente: A ata da Reunião Ordinária realizada no dia
29/10/2014, após análise, foi aprovada, sem correções, com 19 votos favoráveis e 04
abstenções. A ata da Reunião Extraordinária, realizada no dia 05/11/2014, após análise, foi
aprovada, sem correções, com 20 votos favoráveis e 03 abstenções. 2 - Análise dos
Projetos de Extensão: O Presidente apresentou para análise as planilhas constantes no
Anexo I desta ata, na seguinte ordem: Projetos de Extensão / Eventos - foram aprovadas
com 26 votos favoráveis e 01 abstenção; Cursos Especialização e EAD - aprovada por
unanimidade; Projetos de Pesquisa - após análise, o plenário solicitou algumas informações
adicionais na referida planilha, a saber: - equipe de trabalho docente e de técnicoadministrativo, valor, financiador e período de vigência, em seguida passou-se para a
votação, tendo sido aprovada com 26 votos e 01 abstenção; Prestação de Serviços para
Homologação - aprovada com 25 votos e 02 abstenções e Programas / Projetos de
Extensão aprovada com 23 votos favoráveis e 04 abstenções, estando esta aprovação
condicionada ao esclarecimento sobre a classificação “PM” constante na planilha em
questão, considerando que na legenda não consta esta sigla e sua respectiva descrição. 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 dos Pedidos de Progressão Horizontal com os respectivos
pareceres: os pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata foram
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aprovados por unanimidade. 5 - Estágio Probatório - professor Loic Pascal Gilles Cerf Departamento de Ciência da Computação: - O Presidente colocou o relatório apresentado
pela Comissão de Avaliação do referido estágio em votação, favorável ao desempenho do
professor, cuja aprovação do plenário foi por unanimidade. 6 - Homologação dos
pareceres fundamentados pela Banca Examinadora dos processos de Progressão
Vertical à Classe de Professor Associado do ICEx, referentes ao segundo semestre de
2014: O Presidente solicitou ao plenário a análise do resultado final apresentado pela
banca examinadora, de acordo com as diretrizes constantes nos critérios para Análise e
Decisão dos processos de Progressão Vertical à Classe de Professor Associado do ICEx, a
saber: professor Alexandre Salles da Cunha: 03(três) conceitos Excelentes HABILITADO; professor Sebastian Alberto Urrutia: 01(um) conceito Excelente e
02(dois) conceitos Bons – HABILITADO; professora Maria Carolina de Oliveira
Aguiar: 03 conceitos Bons – HABILITADA, professor Carlos Basílio Pinheiro: 02(dois)
conceitos Excelentes e 01(um) conceito Bom - HABILITADO, professora Ana Maria
Paula: 02(dois) conceitos Excelentes e 01(um) conceito Bom - HABILITADA, professor
André Santarosa Ferlauto: 02(dois) conceitos Excelentes e 01(um) Bom HABILITADO, professor Sacha Friedli: 02(dois) conceitos Excelentes e 01(um) conceito
Bom - HABILITADO, professora Cynthia Lopes Martins Pereira: 02(dois) conceitos
Excelentes e 01(um) conceito Bom - HABILITADA, professor Gaspar Diaz Munoz:
01(um) conceito Excelente e 02(dois) conceitos Bons - HABILITADO e professora
Henriete da Silva Vieira: 01(um) conceito regular, 01(um) conceito Bom e 01(um)
conceito Excelente – NÃO HABILITADA. O Presidente colocou o assunto em discussão,
quando foi constatada uma divergência entre notas e conceitos referentes ao candidato
Sebastián Alberto Urrutia, que apesar de não ter alterado o resultado final, deverá ser
comunicada a banca examinadora para sua devida correção. Foi também solicitada à
correção na data constante no final do parecer emitido pela banca referente ao candidato
Alexandre Salles da Cunha, onde consta 14/12/2014 devendo ser corrigida para
14/11/2014. Em seguida, os pareceres supramencionados foram homologados por
unanimidade. 7 - Resolução Complementar nº 02/2014 de 10 de junho de 2014 - Matriz
de Regime de Trabalho e o Perfil de referência, para análise e aprovação da
Congregação: Os departamentos de Ciência da Computação e Matemática, apresentaram
suas propostas no que tange ao perfil de referência para as Classes A.B.C.D e E da Carreira
Docente de seus professores. Porém, os demais departamentos, impossibilitados de
cumprirem o prazo proposto, solicitaram uma prévia consulta à reitoria no que tange a
possibilidade de prorrogação do prazo para o encaminhamento de suas propostas, por
considerarem relevante uma ampla discussão junto às câmaras departamentais, antes da
apresentação final junto à Congregação. Após consulta realizada no mesmo dia, foram
repassadas pela CPPD, informalmente, as seguintes orientações: - quanto ao Edital, o
número de vagas pretendido já poderá ser encaminhado à CPPD; quanto a matriz / perfil,
várias unidades estão encaminhando um ofício para o Gabinete do Reitor solicitando o
adiamento no envio destes. Diante do exposto, será encaminhado pela diretoria um ofício
para o Reitor, solicitando a prorrogação do prazo para 25/02/2015, quando deverá ocorrer a
primeira reunião da congregação. 8 - Proposta de Criação de Doutorado em Inovação
Tecnológica e Social, encaminhada pelo Departamento de Química - ICEx: - O presidente
convidou o professor do Departamento de Química, Rubén Dario Sinisterra Millan, para
fazer uma explanação da proposta em referência. Após análise e discussão o plenário
resolveu que será encaminhado um ofício à Chefia do Departamento de Química no qual
constará que a Congregação do ICEx, deu ciência a Proposta de Criação de Doutorado em
Inovação Tecnológica e Social, com as participações dos professores Rubén Dario
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Sinisterra Millán, Rochel Montero Lago e Rosana Zacarias Domingues do
Departamento de Química de nossa unidade. 9 - Plano de Trabalho a ser executado
com a Petrobrás, referente ao projeto intitulado “Desenvolvimento de material absorvente
para captura de CO2”, aprovado “ad-referendum” pela Diretoria do ICEx, em 03/11/2014: O
Presidente colocou o assunto em discussão, o plenário analisou e referendou, com 20 votos
favoráveis e 06 abstenções, o Plano de Trabalho em questão, sob coordenação do
professor Jadson Cláudio Belchior do Departamento de Química de nossa unidade. Foi
solicitada pelo plenário uma reunião entre a Pró-reitoria de Pesquisa, a Pró-reitoria de
Extensão, a Diretoria do ICEx, os Chefes de Departamentos e CENEX do ICEx, com o
objetivo de rever a Resolução 10/95. 10 - Retomada do assunto para discussão - Ofício
CAED.130/2014 - que trata da solicitação da Prefeitura de São Paulo de oferta dos cursos
de Licenciatura em Matemática e Química em seus polos de apoio presencial, pertencentes
ao Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). O Presidente consultou ao plenário
sobre a ideia de ser criada uma comissão para tratar do assunto em questão, após discussão
o Presidente solicitou aos departamentos um levantamento das questões que precisam ser
esclarecidas em seus respectivos departamentos, para que o assunto possa ser novamente
discutido até encontrarem uma solução para o assunto em questão. 11 - OUTROS: 11.a)
Pedido de reconsideração de Reinclusão Administrativa, encaminhado pela aluna
Luciana Araújo de Melo, do Curso de Graduação em Matemática, indeferido pelo
Colegiado do Curso, em reunião realizada no dia 31 de outubro de 2014: - após análise
da documentação apresentada o referido pedido foi indeferido com 21 votos desfavoráveis
e 01 abstenção; 11.b) Pedido de reconsideração de Reinclusão Administrativa,
encaminhado pelo aluno Rodrigo Couto Silva, do Curso de Graduação em
Matemática, indeferido pelo Colegiado do Curso, em reunião realizada no dia 31 de
outubro de 2014: - Após análise da documentação apresentada o referido pedido foi
indeferido com 18 votos desfavoráveis e 04 abstenções. 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 novembro de 2014.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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