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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO DIA
03 DE JULHO DE 2013.
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Aos três dias do mês de julho de dois mil e treze, 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, Renato Martins Vidal, Mário Fernando
Montenegro Campos, Aloísio Joaquim Freitas, Ariete Righi, Rodney Josué Biezuner, Antônio
Flávio de Carbalho Alcântara, Sokol Ndreca, Luiz Gustavo Farah, Gisele Lobo Pappa, Ilka Afonso
Reis, Cibele Comini César, Francisco Dutenhefner, Amary César Ferreira, Paulo Cupertino de
Lima, Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, Maria Cristina de Assis Rabello Soares e
Rosângela Helena Loschi. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Alex
Goursand Macedo e João Fernandes da Silva. Representação Discente: Alex Roberto Corrêa,
Alexandre Elias dos Santos, Camila Cacique Trindade e Matheus Neres Moreira. Ausências
Justificadas: dos professores Alberto Henrique Frade Laender, Enrico Antônio Colosimo, Jussara
Marques de Almeida, Mirella Moura Moro, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Sílvia Helena Paixão
Alencar e do representante dos servidores técnico-administrativos Reinaldo Trindade Proença.
Informes: a) O Presidente apresentou ao plenário o Prof. Mário Jorge Dias Carneiro, do
Departamento de Matemática, que fez uma apresentação sobre a “Olimpíada Brasileira de
Matemática para Escolas Públicas (OBMEP).” Após apresentação, o Presidente parabenizou
toda equipe envolvida no projeto pelo valioso trabalho, agradecendo a presença do referido
professor. b) Resposta do Reitor à Congregação, através do Ofício GR. Nº 474/2013, datado de
14/06/2013, referente à Copa das Confederações: o Presidente comunicou ao plenário que em 04
de junho do corrente, foi encaminhado o ofício - DIR.ICEx.077/2013, para o Reitor comunicando
da insatisfação da congregação com a decisão da suspensão das atividades acadêmicas e
administrativas nos dias 17, 22 e 26/07/2013, quando também foi solicitada a urgência na definição
do calendário para 2014, sugerindo que não haja antecipação do semestre letivo para o início de
fevereiro, mas que já se estabeleça recesso escolar para os dias de jogos. Em resposta, o Reitor
informou que lamentalvemente, não tiveram outra alternativa que não fosse a suspensão das
atividades acadêmicas e administrativas nas datas supramencionadas e, quanto a definição do
calendário para 2014, não fez nenhuma menção no referido ofício. c) PDI - Foi encaminhado pelo
Reitor em 13/06/2013, o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMG, para discussão no
âmbito de nossa unidade, solicitando que as sugestões fossem encaminhadas ao gabinete até o dia
19 de agosto de 2013. O Presidente solicitou aos membros que tomassem conhecimento do
conteúdo do plano e encaminhassem suas sugestões, à secretaria geral, em tempo hábil. d) Ofício
CPPD10/2013 Plano de Carreiras de Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico: O Presidente leu para o plenário o referido ofício, reforçando que os trabalhos
inerentes às progressões horizontais e verticais (promoções), foram retomados com base na
Resolução 01/2008 do Conselho Universitário, conforme orientações do referido ofício. e) Boas
vindas aos professores: O Presidente deu boas vindas aos professores eleitos, a saber: Paulo
Cupertino de Lima e Thiago Ferreira de Noronha, nos cargos de Coordenador e
Subcoordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Matemática Computacional; - Amary
César Ferreira e Lúcia Pinheiro Santos Pimenta nos cargos de Coordenador e Subcoordenadora
do Colegiado dos Cursos de Graduação em Química e Química Tecnológica e Maria Cristina de
Assis Rabello Soares no cargo de representante suplente dos docentes. 1 - Análise da Ata da
Reunião Ordinária realizada no dia 29/05/2013: O Presidente solicitou ao plenário a análise da
referida ata. A professora Ariete Righi questionou sobre a pauta 8.2 que trata do Projeto
Nanomateriais de Carbono Incorporados em Produtos para a Indústria do Petróleo, Gás e
Energia, o qual deveria ter a anuência não apenas do departamento no qual o coordenador do
projeto está lotado como também da Câmara Departamental de todos os departamentos envolvidos
no projeto. O plenário acatou a sugestão da referida professora. Consulta: O Professor José
Guilherme Moreira consultou à Congregação sobre as apresentações feitas por convidados em cada
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reunião, sugerindo que a partir da ata da reunião do dia 29 de maio de 2013, não haja mais relatos
destas, passando a constar apenas a menção do nome do apresentador e do tema abordado. A
professora Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva sugeriu solicitar ao apresentador um
resumo da apresentação e/ou o trabalho em PowerPoint, se for o caso, para fins de divulgação na
página do ICEx. O plenário acatou a sugestão da referida professora. Em seguida o Presidente
colocou a ata em votação, que após correção na linha 19, foi aprovada por unanimidade. 2 Análise dos Projetos de Extensão: Após análise, o Presidente colocou as planilhas constantes no
“Anexo I” desta ata em votação, sem discussão, as planilhas dos Projetos de Pesquisa e Projetos de
Extensão - Retificação de Formulários foram aprovadas por unanimidade e a Planilha Projetos de
Extensão “Prestação de Serviços” foi aprovada com 22 votos favoráveis e uma abstenção. 3 Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”: o plenário questionou sobre a
divergência entre alguns afastamentos no tange a data do pedido e a situação atual do mesmo na
tabela apresentada. O Presidente ficou de verificar tais divergências, passando em seguida para a
votação dos pedidos de afastamentos, 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: neste momento a professora Ariete Righi retirou-se da sala, uma vez que
seu pedido de progressão estava em pauta. O Presidente consultou o plenário se a votação seria em
bloco ou não. Após a concordância da votação em bloco, apresentou os pareceres favoráveis às
progressões, constantes no “Anexo III” desta ata, que foram aprovados com 22 votos favoráveis e
01 abstenção. 5 - Parecer encaminhado pelo Prof. José Guilherme Moreira, referente ao pedido
de reinclusão do aluno Thárcio Guzella Oliveira, indeferido pelo Colegiado do Curso de
Graduação em Ciências Atuariais, em sua reunião realizada no dia 06/05/2013: - O Presidente
passou a palavra para o referido professor, que fez um breve relato sobre a situação acadêmica do
aluno, cujo parecer final foi pelo indeferimento do referido pedido. O Presidente colocou o parecer
em votação, sem discussão, foi aprovado com 22 votos favoráveis e 03 abstenções. 6 - Parecer
encaminhado pelo Prof. Prof. Amary César Ferreira - Coordenador do Colegiado de
Graduação em Química, referente ao pedido de reinclusão da aluna Mariana Haddad Elian,
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Matemática, em sua reunião realizada no dia
20/05/2013: - O Presidente passou a palavra para o referido professor, que fez algumas menções
sobre seu parecer que foi pelo indeferimento do pedido da aluna em questão. O Presidente colocou
o parecer em votação, sem discussão, foi aprovado com 24 votos favoráveis e 01 abstenção. 7 Indicação de representante (titular e suplente) do ICEx para o Conselho Universitário. O
Presidente passou a palavra para o Vice-Presidente da Congregação, professor José Guilherme
Moreira, que apresentou ao plenário a Proposta de procedimentos para eleição de
representantes da Congregação nos Órgãos de Deliberação Superior, a saber: a) primeiro se
fará a eleição para o representante no Conselho Universitário; b) os candidatos serão indicados
pelos Departamentos ou por um membro da Congregação; c) cada membro da Congregação votará
em apenas um nome; d) se algum dos nomes obtiver mais de 50% dos votos, ele está eleito; e) se
nenhum nome obteve a maioria, se fará outra eleição com os três mais votados; f) em caso de
empate no terceiro lugar, será dada prioridade ao que tiver mais tempo como professor da UFMG;
g) o nome mais votado nessa segunda consulta será o titular; h) em caso de empate, será realizada
nova consulta com esses dois nomes; i) após isso, se utilizará o mesmo procedimento para a eleição
do representante no CEPE, que deverá ser de Departamento diferente do indicado para titular no
Conselho Universitário; j) no final, se escolherá os suplentes entre os nomes que foram para a 2ª
etapa da consulta de forma que não haja dois nomes do mesmo Departamento. Dando sequência ao
processo, passou para a apresentação dos nomes sugeridos pelos departamentos para o Conselho
Universitário, a saber: - Professores Alfredo Gontijo de Oliveira - Departamento de Física, Dan
Avritzer e Marcelo Terra Cunha, ambos do Departamento de Matemática, Dorgival Olavo Guedes
Neto – Departamento de Ciências da Computação, Marcos Antônio da Cunha Santos Departamento de Estatística e Zenilda de Lourdes Cardeal - Departamento de Química. Após os
esclarecimentos devidos, ocorreu a votação que seu deu em três etapas, contando com a
participação de 23 membros. 1ª Etapa: - após a contagem dos votos, apurou-se o seguinte
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resultado: 22 votos válidos e 01 nulo, a saber: - professores Alfredo Gontijo de Oliveira (obteve 05
votos), Dan Avritzer (obteve 02 votos), Marcelo Terra Cunha (obteve 05 votos), Marcos Antônio
da Cunha Santos (obteve 07 votos) e Zenilda de Lourdes Cardeal (obteve 01 voto). 2ª Etapa:
ocorreu entre os três mais votados. Após a contagem dos votos, apurou-se o seguinte resultado: 23
votos válidos, a saber: - professores Alfredo Gontijo de Oliveira (obteve 06 votos), Marcelo Terra
Cunha (obteve 08 votos) e Marcos Antônio da Cunha Santos (obteve 08 votos). Devido ao empate
ocorrido, passou-se para a 3ª Etapa que após apuração dos votos, apresentou o seguinte resultado: Marcelo Terra Cunha (obteve 13 votos) e Marcos Antônio da Cunha Santos (obteve 10 votos).
Foram eleitos os professores Marcelo Terra Cunha - Titular e Alfredo Gontijo de Oliveira Suplente, junto ao Conselho Universitário, ambos com mandatos a partir de 25 de agosto de 2013.
8 - Indicação de representante (titular e suplente) do ICEx para o CEPE: O Professor José
Guilherme Moreira apresentou ao plenário os nomes sugeridos: professores Alfredo Gontijo de
Oliveira (Departamento de Física), Enrico Antônio Colosimo (Departamento de Estatística), Hélio
Anderson Duarte (Departamento de Química), Renato Martins Assunção (Departamento de Ciência
da Computação), Wagner Nunes Rodrigues (Departamento de Física) e Sylvie Marie Oliffson
Kamphorst Leal da Silva (Departamento de Matemática), seguindo as regras supramencionadas, o
nome da professora Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva foi retirado da lista desta
votação. - 1ª Etapa - após a contagem dos votos, apurou-se o seguinte resultado: 22 votos válidos e
01 abstenção, a saber: professores Alfredo Gontijo de Oliveira (obteve 7 votos), Enrico Antônio
Colosimo (obteve 06 votos), Hélio Anderson Duarte (obteve 05 votos), Renato Martins Assunção
(obteve 04 votos) e Wagner Nunes Rodrigues (nenhum voto). 2ª Etapa - ocorreu entre os três mais
votados, que após apuração, apresentou o seguinte resultado: - professores Alfredo Gontijo de
Oliveira (obteve 7 votos), Enrico Antônio Colosimo (obteve 09 votos), Hélio Anderson Duarte
(obteve 07 votos). Foram eleitos os professores Enrico Antônio Colosimo - Titular e Hélio
Anderson Duarte - Suplente, junto ao CEPE, ambos com mandatos a partir de 25 de agosto de
2013. 9 - Indicação - Coordenação da Licenciatura a Distância em Matemática. O Presidente
deu ciência ao plenário da carta encaminhada pelo Professor Dan Avritzer, na qual solicitou sua
demissão do cargo de Supervisor da Licenciatura a Distância em Matemática a partir do dia
01/08/2013, como também do comunicado da Câmara do Departamento de Matemática, que em
sua 802ª Reunião tomou conhecimento do interesse do Professor Paulo Antônio Fonseca Machado,
em assumir o referido cargo. O Presidente colocou em votação o interesse do referido professor na
indicação do cargo em questão, a qual foi aprovada por 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, em livro
complementar a este, em 03 de julho de 2013.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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