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ATA DA 404ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.
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Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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, Aloísio Joaquim Freitas, Amary César Ferreira, Ana Cristina Vieira, Ângelo
de Fátima, Ariete Righi, Cibele Comini César, Dario Windmöller, Dorgival Olavo Guedes
Neto, Edna Afonso Reis, Gisele Lobo Pappa, Glaura da Conceição Franco, José Guilherme
Moreira, José Marcos Silva Nogueira, Lourdes Coral Contreras Montenegro, Luiz
Chaimowicz, Marco Túlio Oliveira Valente, Mário Jorge Dias Carneiro, Paulo Cupertino
de Lima, Remy de Paiva Sanchis, Renato Martins Assunção, Ricardo Wagner Nunes,
Sebastião José de Pádua e Seme Gebara Neto. Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos: Alex Goursand Macedo, Erick de Souza Ávila, João Fernandes da Silva
e Tânia da Silva. Representação Discente: Ana Carolina Rezende Soares e Darllon Lopes
Ramos. Ausências justificadas: professores Clodoveu Augusto Davis Júnior, Enrico
Antônio Colosimo, Hélio Anderson Duarte e Wagner Meira Júnior. 1. Informes: a) O
Presidente após cumprimentar os membros da Congregação, apresentou a Pró-Reitora de
Recursos Humanos, Profa. Maria José Cabral Grillos, quando também justificou as saídas
dos professores Francisco Dutenhefner e Amary César Ferreira, para participação da
Solenidade de Colação de Grau do Ensino a Distância; b) A professora Maria José Cabral
Grillos fez uma breve apresentação para o plenário, sobre o dimensionamento de pessoal,
enfatizando o quadro de técnico-administrativos em Educação ICEx/UFMG. Após sua
apresentação, o Presidente abriu espaço para comentários, em seguida agradeceu a referida
professora pela apresentação. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente deu
sequência aos trabalhos; c) Boas vindas aos novos membros da Congregação, eleitos em
22/08/2014: O Presidente deu boas vindas aos novos membros, a saber: Prof. Remy de
Paiva Sanchis (Titular-Matemática), Prof. Nivaldo Lúcio Speziali (Suplente-Física), Prof.
Sebastião José Nascimento de Pádua (Titular-Física), Prof. Aldo Procacci (SuplenteMatemática), Prof. Clodoveu Augusto Davis Júnior. (Titular - Ciência da Computação) e
Prof. Ricardo Wagner Nunes (Suplente - Física); d) Cantina do ICEx / obras: O
presidente deu ciência ao plenário sobre a reforma da cantina, esclarecendo que para tal,
foram utilizados recursos do CT-INFRA, cujo prazo para utilização do capital, na ordem
aproximada de 1 milhão de reais, encerrou-se em 14 de agosto do corrente. Esclareceu que
após contatos com a Chefia do Departamento de Química, com o DEMAI e com a
FUNDEP, obteve o apoio para efetuar as compras necessárias para atender as obras
prioritárias da cantina, possibilitando o funcionamento inicial desta, a partir do segundo
semestre deste ano, com previsão de reabertura em setembro de 2014. Obras: - O
Presidente comunicou ao plenário que seu nome foi indicado pelo Reitor, Prof. Jayme
Arturo Ramírez, para compor a comissão das Obras - UFMG. Apresentou também o
Quadro de projetos em andamento na universidade, onde estão relacionadas às obras
registradas no DEMAI, solicitando à Congregação um estudo para análise e indicação das
prioridades das obras-ICEx; e) Ofício CEC/CAC-UFMG Nº 08/14 - Candidatos eleitos
para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: O Presidente deu ciência ao plenário
que foram eleitos em 04 de junho de 2014, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, da grande área de Ciências da Natureza Exata e da Terra e Engenharias, os
professores Renato Martins Assunção (titular) e Rosângela Helena Loschi (suplente), com
mandatos de três anos, contados a partir de 17 de junho de 2014. 1 - Análise da Ata da
Reunião Ordinária realizada no dia 11/06/2014: Após análise, o Presidente colocou a
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ata em votação, após correção na linha 86, à referida ata foi aprovada, com 20 votos
favoráveis e 10 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão: O Presidente reiterou
que todos os projetos precisam passar pelo CENEX, mesmo os que não precisam do
registro junto ao SIEX, pois estes serão lançados em planilhas a parte, para fins de
controle e posterior apresentação à Congregação, para simples conhecimento. Em seguida
passou para análise e votação das planilhas constantes Anexo I, desta ata, a saber: Projetos
de Extensão - prestações de serviços auditadas - aprovada com 29 votos favoráveis e 01
abstenção, Projetos de Extensão, Projetos de Pesquisa e Projetos de Extensão - Prestação
de Serviços para homologação - as planilhas foram todas aprovadas por unanimidade,
Projetos de Extensão - Retificação Número SIEX - aprovada com 29 votos favoráveis e 01
abstenção. 3 - Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”: O
Presidente colocou os pedidos de afastamentos em votação em bloco, listados no
documento constante no "Anexo II" desta ata, que foram referendados por unanimidade. 4 Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal com os respectivos pareceres: as
planilhas constantes no Anexo III desta ata foram analisadas em bloco e aprovadas por
unanimidade. 5. Estágios Probatórios: dos professores Gilson de Freitas Silva
(Departamento de Química), Olga Nikolaevna Goussevskaia (Departamento de Ciência da
Computação) e Vinícius Diniz Mayrink (Departamento de Estatística). O Presidente
colocou os relatórios apresentados pelas Comissões de Avaliação dos referidos estágios em
votação, cujos pareceres foram favoráveis aos desempenhos dos professores. Após análise
o plenário os aprovou por unanimidade. 6 - Oferecimento do Curso de Especialização
em Estatística, área de concentração: Estatística Aplicada (2015-2016) e Ofício EST
049/2014 referente à aprovação pela Câmara Departamental da prestação de contas do
Curso de Especialização em Estatística no período de 06/02/2014 a 06/08/2014. O
Presidente passou a palavra para a Chefe do Departamento de Estatística, professora
Lourdes Coral Contreras Montenegro, que fez um breve relato do curso em questão. Em
seguida passou para análise e votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 7 Resolução 01/2014 do Colegiado de Estatística: que estabelece normas sobre o Estágio
Curricular não obrigatório, aprovada em 13/08/2014(revoga a Resolução 02/2012). O
Presidente passou a palavra para a Coordenadora do Colegiado do Curso de Estatística,
professora Edna Afonso Reis, que esclareceu ao plenário da necessidade desta resolução.
Em seguida o Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. 8. Contrato de Comodato celebrado entre a Fundação Arthur Bernardes
- FUNARBE e a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG referente aos
equipamentos que estão sob a responsabilidade do Professor Rochel Monteiro Lago,
aprovado ad-referendum pela diretoria do ICEx, em 12/06/2014. O Presidente passou a
palavra para o Chefe do Departamento de Química, professor Dario Windmöller, que
esclareceu sobre os equipamentos que estão sob a responsabilidade do professor
supramencionado. Em seguida o Presidente colocou o contrato em votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. 9 - Projetos de Pesquisa e desenvolvimento submetidos a
LG Eletronics, financiados com recursos da Lei de Informática – Lei 8248, encaminhado
pelo Departamento de Ciência da Computação, aprovados pela Câmara Departamental em
08/08/2014. 10 - Convênio a ser firmado entre a Engetron – Engenharia Eletrônica
Indústria e Comércio Ltda e a UFMG, aprovado pela Câmara Departamental em
08/08/2014 e 11 - Convênio firmado entre a Maxtrack Industrial Ltda e UFMG,
aprovado pela Câmara Departamental em 08/08/2014. Após consultar o plenário e obter o
“de acordo” deste, o Presidente apresentou as pautas de número 9,10 e 11, para análise e
votação em bloco. Após o subchefe do Departamento de Ciência da Computação, professor
Dorgival Olavo Guedes Neto, fazer um breve relato sobre os três projetos, o Presidente os
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colocou em votação, os quais foram aprovados por unanimidade. 12 - Comissão de
Recursos Humanos do ICEx: em caráter consultivo, o Presidente fez algumas menções
sobre o assunto em questão, cujas atribuições e composição ainda encontram-se em
processo de análise e discussão. Após ouvir várias sugestões de alguns membros da
congregação e, por não se chegar a um consenso comum, a congregação, apesar de
considerar a criação desta comissão uma ótima ideia, pontuou que o assunto em questão
requer um maior estudo da Diretoria. O Presidente reiterou que esta pauta não é
deliberativa e, solicitou ao plenário uma nova discussão, prevista para a próxima reunião
da Congregação. 13 - Apagão no ICEx, no dia 22/08/2014: O Presidente relatou o
conteúdo do e-mail encaminhado pelo servidor Erick de Souza Ávila, do Departamento de
Física, no qual informou sobre o assunto em questão, quando assumiu o papel de um
brigadista, auxiliando no saída das pessoas do prédio durante o apagão e as dificuldades
encontradas. O Presidente reiterou ao plenário da necessidade do oferecimento de cursos
de brigadistas no ICEx. OUTROS: a) Curso de Especialização em Matemática, sob
coordenação do professor Hamilton Prado Bueno. O presidente passou a palavra para o
Chefe do Departamento de Matemática, professor Mário Jorge Dias Carneiro, que fez um
breve relato sobre o curso em questão, no qual enfatizou que o mesmo funcionará no
período diurno e sem cobrança de taxas. Em seguida o Presidente colocou o assunto em
votação, tendo sido aprovado por unanimidade; b) o Presidente consultou ao plenário
acerca de manter ou não o dia das reuniões da congregação sempre na última quarta-feira
de cada mês. Após discussão, o plenário optou por manter a última quarta-feira de cada
mês para a realização das reuniões, no horário de 14h e quando necessária, a realização de
reuniões extraordinárias. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada à sessão, da qual, eu, Sandra Fonseca Rocha Alvim, Secretária Geral, a presente
ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes, em livro complementar a este, em
27 de agosto de 2014.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
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