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Aos vinte e oito dias do mês de maio 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 Otávio Fernandes, Diretor do
Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores: José Guilherme Moreira,
Aloísio Joaquim Freitas, Amary César Ferreira, Ana Cristina Vieira, Ariete Righi, Carlos
Maria Carballo, Cibele Comini César, Enrico Antônio Colosimo, Fernando Augusto
Batista, Francisco Dutenhefner, Gisele Lobo Pappa, Hélio Anderson Duarte, Letícia Malta
Costa, Marcelo de Oliveira Terra Cunha, Mario Fernando Montenegro Campos, Mário
Jorge Dias Carneiro, Paulo Cupertino de Lima, Renato Antônio Celso Ferreira, Rosângela
Helena Loschi, Vito Modesto de Bellis e Wagner Meira Júnior. Representantes dos
Servidores Técnico-Administrativos: Alex Goursand Macedo, João Fernandes da Silva e
Reinaldo Trindade Proença. Representação Discente: Márcio Luiz Morais Araújo Júnior.
Ausências justificadas: professores Ângelo de Fátima, Edna Afonso Reis e Magda
Carvalho Pires. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os
presentes e declarou abertos os trabalhos. Informes: a) O presidente comunicou ao
plenário sobre a reunião extraordinária da Congregação, agendada para o dia onze de junho
do corrente, mencionando que será adotada a mesma dinâmica do ano passado, na qual os
chefes de departamentos fizeram uma breve explanação sobre o departamento no decorrer
do ano de referência do Relatório INA, seguido do relato do parecerista para fins de análise
e aprovação. Após a concordância de todos, passou para o seguinte item de pauta; b) O
Presidente cumprimentou o professor Marcelo de Oliveira Terra Cunha, pela posse no
cargo de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática, mencionou que
mesmo ele tendo assumido a coordenação supramencionada, ainda continuará
representando o ICEx junto ao Conselho Universitário, como membro titular. 1 - Análise
da Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 30/04/2014: Após análise, o Presidente
colocou a ata em votação, tendo sido aprovada, sem correções, por unanimidade. 2 Análise dos Projetos de Extensão: as planilhas constantes no Anexo I desta ata foram
analisadas em bloco e aprovadas por unanimidade. 3 - Análise dos Pedidos de
Afastamentos aprovados “ad referenda”. Após análise, 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: Após análise, em bloco, os pedidos listados no documento constante no “Anexo
III” desta ata foram aprovados por unanimidade. 5 – Homologação dos pareceres
fundamentados pela Banca Examinadora dos processos de Progressão Vertical à
Classe de Professor Associado do ICEx, referentes ao primeiro semestre de 2014: O
Presidente consultou ao plenário sobre a análise, em bloco, dos 09(nove) pareceres em
questão. Após a concordância de todos, deu ciência à Congregação sobre o resultado final
alcançado por cada interessado, a saber: - professores Adão Aparecido Sabino Departamento de Química, 2(dois) conceitos Excelentes e 01(um) Regular - Habilitado;
Ângelo de Fátima - Departamento de Química, 03(três) conceitos Excelentes – Habilitado;
Clésia Cristina Nascente – Departamento de Química - 03(três) conceitos Excelentes,
Habilitada; Fredy Walther Castellares Cáceres – Departamento de Estatística - 03(três)
conceitos Bons - Habilitado; Letícia Malta Costa – Departamento de Química - 01(um)
conceito Bom e 02(dois) Excelentes - Habilitada; Lourdes Coral Contreras Montenegro –
Departamento de Estatística, 01(um) conceito Excelente e 02(dois) conceitos Bons –
Habilitada, Marcelo Paleólogo Elefteriades de França Santos – Departamento de Física 02
(dois) conceitos Excelentes e 01(um) Bom - Habilitado; Raquel de Oliveira Prates –
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Departamento de Ciência da Computação, 03(três) conceitos Excelentes – Habilitada;
Sílvia Helena Paixão Aguiar – Departamento de Física, 03(três) conceitos Excelentes Habilitada. Após análise, foi solicitada pela Congregação a correção da divergência entre
as informações apresentadas pela Banca, contidas no Relatório Consubstanciado e na 4ª
Ata, referentes ao professor Fredy Walther Castellares Cáceres, sendo que no relatório o
resultado final aponta 01(um) conceito Excelente e 02(dois) conceitos Bons – Habilitado
e, já na 4ª ata constam 03(três) conceitos Bons - Habilitado. Em seguida, o Presidente
colocou os resultados supramencionados em votação, os quais foram aprovados por
unanimidade. 6. Formação da lista tríplice a ser encaminhada para a Pró-Reitoria de
Pesquisa, para escolha do membro para compor o Comitê Assessor de Ciências
Exatas e da Terra: O Presidente comunicou que tendo em vista o encerramento do
mandato do Professor Willian Ricardo Rocha, como membro do comitê supracitado, fez-se
necessária a indicação de três nomes para que dentre eles, seja escolhido um membro junto
ao referido Comitê. Foram encaminhados pelo Departamento de Química os seguintes
nomes: - professores Fabiano Vargas Pereira, Rodinei Augusti e Tiago Antônio da Silva
Brandão. Após análise, a Congregação referendou as indicações. 7. Indicação de um
membro suplente junto ao Conselho Universitário: O Presidente comunicou ao plenário
que tendo em vista a nomeação do Professor Alfredo Gontijo de Oliveira, para o cargo de
Presidente da FUNDEP, fez-se necessária a indicação de um membro suplente, da classe
de docentes junto ao referido comitê. Foram encaminhados pelos departamentos de nossa
unidade, as seguintes indicações: - professor José Marcos Silva Nogueira - Departamento
de Ciência da Computação e professor Carlos Henrique Monken - Departamento de Física.
Após votação secreta e apuração dos votos, o Presidente apresentou o seguinte resultado:
13 votos para o professor José Marcos Silva Nogueira, 10 votos para o professor Carlos
Henrique Monken e 01 voto em branco. O professor José Marcos Silva Nogueira, foi eleito
representante suplente de nossa instituição junto ao Conselho Universitário. 8. Sugestão de
docentes para recomposição do Comitê Diretor do IEAT: a pedido do plenário, o
referido assunto foi retirado de pauta, devendo retornar na reunião extraordinária da
Congregação, prevista para o dia 11 de junho do corrente. 9. Indicação para
recomposição do Conselho Diretor da Biblioteca Universitária: O Presidente informou
que em cumprimento ao regimento da Biblioteca Universitária, a Congregação deverá
indicar docentes em exercício em nossa unidade, para recomposição do Conselho Diretor
desse Órgão. Os nomes sugeridos serão apreciados pelo CEPE, que se manifestará sobre o
preenchimento de dez vagas no Conselho Diretor, com mandato de dois anos, permitida a
recondução. Enfatizou que a referida indicação deverá ser encaminha á SODS até o dia 30
de maio corrente. Foram as seguintes indicações apresentadas pelos departamentos: Gabriel Armando Pellegatti Franco (Física), Isabel Cristina Pereira Fortes (Química),
Mariza Andrade da Silva Bigonha (Ciência da Computação), Rodney Josué Biezuner
(Matemática) e Sokol Ndreca (Estatística). Após discussão, o Presidente sugeriu o
encaminhamento de todos os nomes supracitados, cabendo ao CEPE à escolha entre estes.
A Congregação, após a concordância do encaminhamento, referendou todos os nomes
indicados. 10. Indicação para recomposição do Conselho Editoral - UFMG: atendendo
ao Ofício Circular GR.Nº 004/2014, o Presidente comunicou que deverá ser indicado pela
Congregação sugestões para recomposição do conselho em questão. Após consulta prévia
aos departamentos, foram apresentados os nomes dos seguintes professores: - Adrian Pablo
Hinojosa Luna - Departamento de Estatística, Nivaldo Lúcio Speziali - Departamento de
Física e Rosária da Silva Justi - Departamento de Química. Os três nomes apresentados,
foram referendados pela Congregação. 11. Prorrogações dos contratos nº 054/12-00
referente ao Curso de Especialização em Estatística e 055/12-00 Curso de
Especialização em Estatística com ênfase em Indústria e Mercados, aprovadas “ad2
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referenda” pela Diretoria do ICEx, em maio do corrente ano. O Presidente colocou o
assunto em votação, sem discussão, os projetos foram aprovados por unanimidade. 12.
Parecer encaminhado pelo Prof. Thiago Ferreira de Noronha - Subcoordenador do
Colegiado de Matemática Computacional, referente ao pedido de reinclusão do aluno
André França Pimenta de Figueiredo, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação
em Ciência da Computação, em sua reunião realizada no dia 08/05/2014. O Presidente
apresentou o parecer encaminhado pelo referido professor que foi pelo indeferimento do
pedido de reintegração ao curso. Sem discussão, o parecer foi aprovado com 22 votos
favoráveis e 03 abstenções. 13. Parecer encaminhado pela Profa. Maria Laura
Magalhães Gomes - Subcoordenadora do Colegiado de Matemática, referente ao
pedido de reinclusão do aluno Gabriel Torres Uber Bucek, indeferido pelo Colegiado
do Curso de Graduação em Ciência da Computação, em sua reunião realizada no dia
08/05/2014. O Presidente colocou o assunto em discussão. Após análise, o plenário
resolveu retirar o assunto de pauta, sugerindo que os resultados do 1º semestre de 2014,
possam servir de subsidio para uma melhor análise do requerimento em questão. 14.
Parecer encaminhado pela Profa. Lúcia Pinheiro Santos Pimenta – Subcoordenadora
do Colegiado de Química, referente ao pedido de reinclusão do aluno Reuben Nascimento
Morais, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Ciência da Computação,
em sua reunião realizada no dia 08/05/2014. Após análise, o plenário resolveu retirar o
assunto de pauta, sugerindo que os resultados do 1º semestre de 2014, possam servir de
subsidio para uma melhor análise do requerimento em questão. 15. Projeto, sob
coordenação do Prof. Humberto Osório Stumpf, para análise e aprovação da
Congregação: Subprojeto / Projeto “Aquisição de magnetômetro SQUID”. O Presidente
colocou o assunto em discussão, após alguns esclarecimentos, passou para votação, tendo
sido aprovados por unanimidade. 16. Sugestões para Resolução Complementar que
dispõe sobre as progressões e promoções dos integrantes das carreiras de magistério
superior. O Presidente comunicou ao plenário que na reunião com os Chefes de
Departamentos foi solicitado aos mesmos que consultassem o corpo docente acerca do
assunto em pauta. Após análise e discussão, por não chegar a um consenso, resolveuse compilar todos dados apresentados e encaminhá-los à SODS, para fins de envio
para deliberação do CEPE, conforme transcrição a seguir: - Capítulo 2 - Artigo 19,
Inserir o item: a) Manter o perfil de Associado conforme descrito nesta resolução no
interstício no nível imediatamente anterior ao pleiteado. Justificativa: O interessado
deve manter o perfil de associado para fazer jus a promoção, sendo avaliado os
outros itens previsto no artigo 19. Artigo 23, parágrafo único, (b): substituir o
"memorial referente às suas atividades acadêmicas" por outro documento que
apresente as atividades desenvolvidas na última classe. Idem Artigo 32 b Artigo 24:
não é necessário que a comissão seja de associados ou titulares. Basta pertencer, no
mínimo, à classe pleiteada (B ou C). Idem artigo 33 II. 17. Reforma Curricular do
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação: O Presidente passou a palavra para
a professora Gisele Lobo Pappa, que fez algumas menções sobre a necessária reforma
curricular, passando em seguida para a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 18.
Critérios de Progressão Horizontal do Departamento de Química: O Presidente passou
a palavra para o professor Vito Modesto de Bellis, que fez algumas menções sobre as
alterações nos critérios em pauta, passando em seguida para a votação, tendo sido
aprovados por unanimidade. 19. Projeto de Desenvolvimento Institucional Planejamento, Documentação e Implementação de Processos Inovadores para a
Eficientização da Administração de Departamento Acadêmico, encaminhado pelo
Departamento de Ciência da Computação: O Presidente passou a palavra para o professor
Mario Fernando Montenegro Campos, que fez uma breve explanação sobre o projeto em
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referência, que trata do planejamento, documentação e implementação de Processos
Inovadores para a Eficientização da Administração de Departamento Acadêmico. Após
análise e discussão, o Presidente colocou o projeto em votação, o qual foi aprovado por
unanimidade. 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 28 de maio de
2014.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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