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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA
NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013.
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Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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, Alfredo Gontijo
de Oliveira, Hélio Anderson Duarte, Mário Fernando Montenegro Campos, Lourdes Coral
Contreras Montenegro, Ariete Righi, Rodney Josué Biezuner, Antônio Flávio de Carbalho
Alcântara, Wagner Meira Júnior, Sokol Ndreca, Marcos da Silva Montenegro, Mirella
Moura Moro, Gisele Lobo Pappa, Edna Afonso Reis, Fernando Augusto Batista, Paulo
Cupertino de Lima, Aldo Procacci, Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva e
Renato Antônio Celso Ferreira. Representantes dos Servidores Técnico Administrativos: Alex Goursand Macedo e João Fernandes da Silva. Representação
Discente: Alex Roberto Corrêa, Alexandre Elias dos Santos, Matheus Neres Moreira e
Rafael Leandro de Camargo Couto. Ausências Justificadas: dos professores Bernardo
Souza Queiroz, Cibele Comini César, Denise Duarte Scarpa Alves, Enrico Antônio
Colosimo, Jussara Marques de Almeida e Rosângela Helena Loschi. Havendo quórum
regulamentar, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos dando boas vindas aos
professores eleitos como representantes de nossa instituição junto ao Conselho
Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, com mandatos a partir do dia
25/08/2013, a saber: - Marcelo de Oliveira Terra Cunha (Titular), do Departamento de
Matemática e Alfredo Gontijo de Oliveira (suplente), do Departamento de Física, aos
professores eleitos como representantes de nossa instituição junto ao Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, com mandatos a partir do
dia 25/08/2013, a saber: - Enrico Antônio Colosimo (Titular), do Departamento de
Estatística e Hélio Anderson Duarte (suplente), do Departamento de Química e para as
professores Edna Afonso Reis e Magda Carvalho Pires, eleitas para os cargos de
Coordenadora e Subcoordenadora, respectivamente, do Colegiado do Curso de Graduação
em Estatística. 1 - Análise da Ata da Reunião Extraordinária realizada no dia
07/08/2013. Após complementação no texto dos Informes letra (b) e correções na linha
121, a referida ata foi aprovada com 18 votos favoráveis e uma abstenção. 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 foram aprovadas por
unanimidade. 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: Após análise individual, os nove pedidos listados no documento
constante no “Anexo III” desta ata foram aprovados sendo 08(oito) por unanimidade e
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01(um) pedido referente ao professor Gerald Weber, aprovado com 22 votos favoráveis e
02 abstenções. 5 - Análise dos Relatórios das Avaliações Finais dos Estágios
Probatórios dos professores Hallen Daniel Rezende Calado, Renata Costa Silva Araújo e
Tiago Antônio da Silva Brandão. Após análise, o Presidente colocou os relatórios
apresentados pelas Comissões de Avaliação dos referidos estágios em votação, sendo todos
favoráveis aos desempenhos dos professores, cuja aprovação do plenário foi em
unanimidade. 6. Critérios para Avaliação de Estágio Probatório do Departamento de
Estatística: O Presidente passou a palavra para a professora Lourdes Coral Contreras
Montenegro, que fez um breve relato sobre as adequações introduzidas nos referidos
critérios. Após análise e discussão, o plenário sugeriu que os Critérios para Avaliação de
Estágio Probatório do Departamento de Estatística sejam adequados de acordo com as
seguintes sugestões: - a) todo professor em estágio probatório deverá ter um supervisor; b)
correção na folha 2 - Requisito 3; c) inclusão de orientação de aluno. O referido assunto foi
retirado de pauta e deverá retornar na próxima reunião da congregação prevista para o dia
25/09/2013. 7 - Portaria Nº 068, de 14/08/2013, aprovada, ad-referendum pelo Diretor do
ICEx, para a composição da Banca Examinadora do ICEx no processo de Progressão
Vertical para Professor Associado, referente ao 1º semestre de 2013. O Presidente
esclareceu ao plenário que aprovou a composição da referida banca ad-referendum, em
14/08/2013, devido ao período de férias. Banca: Membros Titulares: Professores Cesar
de Souza Eschenazi - Presidente (Departamento de Matemática), Jafferson Kamphorst Leal
da Silva - Secretário (Departamento de Física), Luiz Henrique Duczmal (Departamento de
Estatística), Rodolfo Sérgio Ferreira de Resende (Departamento de Ciência da
Computação). Membros suplentes: Professores Frederico Rodrigues Borges da Cruz
(Departamento de Estatística) e Sônia Pinto de Carvalho (Departamento de Matemática).
Membros externos: Professores Maurício Alves Loureiro - Titular (Escola de Música /
Diretor do IEAT) e Eduardo da Motta e Albuquerque - Suplente (CEDEPLAR - FACE).
Após votação, a composição da banca foi referendada por unanimidade. 8. Homologação
dos pareceres fundamentados pela Banca Examinadora dos processos de Progressão
Vertical à Classe de Professor Associado do ICEx, referentes ao primeiro semestre de
2013: 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: a) Professor Ronaldo Brasileiro Assunção obteve 02(dois) conceitos excelentes e
01(um) conceito bom - habilitado; b) o Professor Emílio Suyama Assunção, obteve
03(três) conceitos excelentes - habilitado; c) o Professor Marcelo de Oliveira Terra
Cunha, obteve 03(três) conceitos excelentes - habilitado. Logo após, colocou o assunto em
discussão, sem comentários os pareceres supramencionados foram aprovados por
unanimidade. 9. Processo referente ao Acordo de Parceria nº 059/13-00 a ser
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celebrado entre a UFMG e o INMETRO, sob coordenação do Prof. Ado Jório
Vasconcelos, do Departamento de Física. O Presidente passou a palavra para Professora
Ariete Righi, que prestou alguns esclarecimentos sobre o referido projeto, passando em
seguida para votação. Sem discussão o projeto foi aprovado por unanimidade. 10. Ofício
circular nº 55/2013-SODS-UFMG, que trata de sugestões e críticas sobre a proposta de
Código de Conduta Ética dos Servidores da UFMG: o Diretor solicitou à Congregação a
análise da proposta em questão e o encaminhamento das críticas e sugestões, em tempo
hábil, considerando que a data limite para o encaminhamento ao Gabinete do Reitor é 30
de setembro de 2013. 11. OUTROS: a) Criação de um Órgão Complementar - ICEx:
Antes de dar prosseguimento ao assunto, o Presidente consultou à Congregação sobre a
inclusão desta pauta, obtendo a concordância unânime do plenário. Foi solicitado pela
congregação que o Presidente fizesse uma abordagem do assunto, prestando alguns
esclarecimentos sobre o mesmo. O Presidente esclareceu que trata de uma proposta de
criação de um Órgão Complementar de nossa unidade com o objetivo de proporcionar
infraestrutura computacional e de visualização de alto desempenho para usuários de
diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de viabilizar, aprimorar e promover
pesquisas científicas e tecnológicas na UFMG, com inserção em atividades de ensino e
extensão. A proposta é que esse órgão complementar - Centro de Referência em
Computação e Visualização de Alto Desempenho (CEVAD) congregue o CENAPAD-MG,
o Laboratório de Visualização de Alto Desempenho e a fração do LCC que fornece
capacidade de computação à comunidade. Esclareceu ainda que esta proposta surgiu da
necessidade de computação de alto desempenho por parte de diversos grupos dentro da
universidade. Após discussão, o plenário concordou com o encaminhamento da referida
proposta desde que, sejam analisadas as considerações a serem encaminhadas pelos
membros da congregação. O presidente colocou o encaminhamento em votação, tendo sido
aprovado com 23 votos favoráveis. 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 28 de agosto de 2013.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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