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Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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, Aldo Procacci, Amary César Ferreira, Ana Cristina Vieira, Ângelo de
Fátima, Ariete Righi, Cibele Comini César, Dario Windmöller, Edna Afonso Reis, Gisele
Lobo Pappa, Hélio Anderson Duarte, José Marcos Silva Nogueira, Lourdes Coral
Contreras Montenegro, Luiz Chaimowicz, Luiz Gustavo Farah Dias, Márcio Luiz Morais
Araújo Júnior, Marcos Oliveira Prates, Mario Fernando Montenegro Campos, Mário Jorge
Dias Carneiro, Remy de Paiva Sanchis, Ricardo Wagner Nunes e Seme Gebara Neto.
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Cristina de Jesus Inácio e
Erick de Souza Ávila. Representação Discente: Darllon Lopes Ramos, Gabriel de
Oliveira Assunção e Vitor Buxbaum Orlandi. Ausências justificadas: professores José
Guilherme Moreira e Maurício Veloso Brant Pinheiro. Havendo quórum regulamentar, o
Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou abertos os trabalhos. Informes:
a) O Presidente informou ao plenário que foram designados para o Comitê Assessor da
área de Ciências Exatas e da Terra, com mandatos de 03/10/2014 a 16/06/2017, como
representantes da Câmara de Pesquisa, os professores Renato Martins Assunção – DCC e a
Profa. Rosângela Helena Loschi - EST; b) O Presidente deu ciência ao plenário sobre o
Ofício DIR.ICEx.200/2014, de 20 de outubro de 2014, encaminhado ao Reitor, acerca da
alocação de vagas do Ensino a Distância. 1 - Análise da Ata da Reunião Ordinária
realizada no dia 01/10/2014: devido à disponibilização tardia deste documento para os
membros da Congregação, o plenário solicitou que a análise da referida ata fosse adiada
para a próxima reunião. Após a concordância de todos, o assunto em questão foi retirado
de pauta. 2 - Análise dos Projetos de Extensão: O Presidente pediu permissão ao plenário
para incluir no Quadro de Programas e Projetos de Extensão, o programa intitulado
“Divulgação Científica pelo Grupo de Astronomia da UFMG”, coordenado pelo professor
Renato Las Casas, do Departamento de Física. Após o consentimento do plenário, deu
sequência a análise de todas as planilhas, passando em seguida para votação, na qual todas
foram 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 - Proposição de outorga do título de Professor Emérito à Professora
Dorila Piló Veloso, do Departamento de Química: Foi encaminhada através de um
documento datado de 19 de setembro do corrente, a proposta fundamentada assinada por
12(doze) membros da Congregação, 11 membros da Câmara do Departamento de Química
juntamente com o abaixo assinado referente ao apoio prestado por 36 professores de nossa
instituição em consonância com a indicação supramencionada. Após análise da proposta
fundamentada, subscrita pelos membros acima citados, havendo quórum qualificado e
através do escrutínio secreto, o Presidente passou para a votação. O Vice-Presidente
Francisco Dutenhefner e o professor Remy de Paiva Sanchis procederam à apuração dos
votos, obtendo-se o seguinte resultado: 24 votos favoráveis, 02 não favoráveis e 03
abstenções. Face ao exposto, a indicação da química Dorila Piló Veloso para receber o
título de Professor Emérito, conforme prevê o Regimento Geral da UFMG em seu artigo
71, parágrafo segundo, foi aprovada. O Presidente comunicou ao plenário que a
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Cerimônia de Outorga do referido Título, acontecerá em sessão solene da Congregação, em
data e horário a serem definidos e divulgados posteriormente. 6. Promoção para a Classe
E, Professor Titular - 2014/2º (dinâmica, logística e cronograma): O Presidente
comunicou ao plenário da necessidade de se definir em nossa unidade se a promoção se
dará através de defesa de memorial ou tese, conforme a Resolução complementar Nº
04/2014, de 09 de setembro de 2014, Art.34, Parágrafo Único. Após ampla discussão e,
considerando as diversidades de cada departamento, resolveu-se que este assunto deveria
ser levado às câmaras departamentais para sua posterior apresentação à Congregação, para
fins de análise a aprovação, ficando marcada para este fim, uma reunião extraordinária da
Congregação para o dia 05 de novembro de 2014. Quanto à dinâmica definiu-se que cada
departamento ficará responsável pelas indicações das Comissões Avaliadoras e toda a
logística que envolve o processo, tais como o convite aos membros, às compras de
passagens e diárias. O Presidente apresentou uma proposta de Cronograma para o referido
trabalho que, após discussão e algumas alterações nas datas apresentadas, foi aprovada por
unanimidade, conforme documento constante no “Anexo IV” desta ata. 7. Parecer
encaminhado pelo Prof. Hélio Anderson Duarte do Departamento de Química,
referente ao recurso dirigido à Congregação pelo professor José Lopes de Siqueira
Neto, do Departamento de Ciência da Computação. Breve-relato: o referido professor
entrou com um pedido de reconsideração da Congregação, referente à decisão da Câmara
do Departamento de Ciência da Computação, por ter reprovado seu Relatório de
Atividades Docentes de 2013 e o Plano de Trabalho para 2014. O Presidente passou a
palavra para o parecerista, que após alguns esclarecimentos sobre o caso em questão,
considerou pertinente passar a decisão final para órgãos superiores. Após ampla discussão,
foi questionada pelo plenário a falta de informações fundamentadas acerca dos
procedimentos que deverão ser adotados para casos futuros os quais envolvam atividades
laborais de docentes em representações sindicais, uma vez que as mesmas não
caracterizam afastamentos formais, comprometendo a avaliação do docente em seu
Relatório de Atividades – INA. Face ao exposto, foi solicitado o encaminhamento de um
ofício à CPPD, pela diretoria, solicitando orientações que possam subsidiar a Congregação
em casos análogos. Em seguida, o Presidente consultou ao plenário qual deveria ser o
encaminhamento desta votação, tendo sido indicada a votação do relatório e não do parecer
supramencionado, obtendo-se o seguinte resultado: 05 votos favoráveis, 13 contrários e 08
abstenções. Neste momento o Presidente pediu licença para inversão de pauta, 9 - Ofício
nº 040/COL.GRAD.C.ATUARIAIS/2014, de 01/10/2014, que trata sobre a Resolução
01/2014 - Critérios de Seleção de Candidatos ao provimento de vagas remanescentes do
Curso de Ciências Atuariais: - O Presidente passou a palavra para a Coordenadora do
Curso de Ciências Atuariais, Professora Cibele Comini César, que fez algumas menções
sobre o assunto, passando em seguida para votação, na qual a resolução foi aprovada por
unanimidade; 10. Reoferecimento do Curso de Especialização em Informática, na área
de concentração em Engenharia de Software, sendo a Turma 20 com 40 vagas para o ano
de 2015 e a Turma 21 com 40 vagas para o ano de 2016, coordenado pela Profa. Marilza
Andrade da Silva Bigonha, deste departamento, aprovado Ad-referendum pela diretoria do
ICEx em 03/10/2014. Após análise e sem discussão, o Presidente colocou o assunto em
votação, tendo sido referendado por unanimidade. 11. OUTROS: - 11.1 - Estágios
Probatórios: dos professores Ítalo Fernando Scota Cunha, Leonardo Barbosa Oliveira e
Willian Robson Schwartz, todos do Departamento de Ciência da Computação. 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. 8. Parecer encaminhado pela
Profa. Maria Laura Magalhães Gomes, subcoordenadora do Colegiado de Graduação
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em Matemática, que trata do pedido da avaliação suplementar do aluno Júlio Leandro
Martins, indeferido pelo Coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Ciência
da Computação, Prof. Renato Antônio Celso Ferreira. A referida professora foi pelo
indeferimento do pedido supracitado. Após análise e sem discussão, o Presidente colocou
em votação o parecer apresentado, tendo sido aprovado com 23 votos favoráveis e 01
abstenção. 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 29 de
outubro 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.x.x.
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