Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA
NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013.
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Aos dois dias do mês de outubro 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, Marcelo de
Oliveira Terra Cunha, Hélio Anderson Duarte, Mário Fernando Montenegro Campos,
Lourdes Coral Contreras Montenegro, Ariete Righi, Rodney Josué Biezuner, Antônio
Flávio de Carbalho Alcântara, Luiz Chaimowicz, Sílvia Helena Paixão Alencar, Marcos da
Silva Montenegro, Jussara Marques de Almeida, Gisele Lobo Pappa, Edna Afonso Reis,
Cibele Comini César, Fernando Augusto Batista, Amary César Ferreira, Paulo Cupertino
de Lima, Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, Renato Antônio Celso Ferreira,
Denise Duarte Scarpa Alves e Rosângela Helena Loschi. Representantes dos Servidores
Técnico-Administrativos: Erick de Souza Ávila, João Fernandes da Silva e Alex
Goursand Macedo. Representação Discente: Érico Luiz Martins Reis, Alexandre Elias
dos Santos e Matheus Neres Moreira. Ausências Justificadas: dos professores Enrico
Antônio Colosimo e da representante dos Servidores Técnico-Administrativos Tânia da
Silva. Informes - Convidado: O Presidente apresentou ao plenário o Prof. Wagner José
Corradi Barbosa, do Departamento de Física, responsável pela coordenadoria de
Programas e Projetos da Universidade Aberta do Brasil - UAB, vinculada a Educação a
Distância na UFMG, que desenvolveu o tema sobre a Educação a Distância na UFMG. A
referida apresentação contou também com a presença do Prof. Fernando Selmar Rocha
Fidalgo, Diretor do Centro de Apoio à Educação a Distância. Após apresentação, o
Presidente agradeceu aos professores supramencionados, pelo relevante trabalho. Havendo
quórum regulamentar, deu início aos trabalhos. a) - Resultado da apuração da eleição
para recomposição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE: realizada em
12 de setembro de 2013, conforme Edital de Convocação n° 07/2013 de 03 de setembro de
2013: O Presidente deu ciência ao plenário do referido resultado, no qual a Chapa 2
composta pelas professoras Denise Burgarelli Duczmal e Jussara Marques de Almeida,
foram eleitas como titular e suplente, respectivamente, como Representantes dos
Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação no referido Conselho. b) Estacionamento do ICEx - ofício PRA-103/2013, datado de 06/09/2013: O Presidente
passou a palavra para o Vice-Presidente, Prof. José Guilherme Moreira que informou ao
plenário sobre a resposta do Pró-reitor de Administração, Prof. Márcio Benedito Baptista,
referente ao ofício encaminhado pela Diretoria no qual foi solicitado que as vagas que
estão entre o ICEx e a Praça de Serviços fossem incorporadas ao estacionamento de nossa
unidade. Na referida resposta o Pró-Reitor informa que estão sendo realizados pelo
Departamento de Projetos da Superintendência de Infraestrutura e Manutenção estudos
mais abrangentes para reformulação do estacionamento, atualmente em uso pela
comunidade, em conjunto com o estacionamento da Praça de Serviços. c) - O Presidente
comunicou ao plenário sobre o novo membro da Congregação, professor Luiz Gustavo de
Oliveira Lopes Cançado eleito para o cargo de Subchefe do Departamento de Física, o qual
tomará posse no próximo dia 04 de outubro do corrente. d) - O Presidente consultou ao
plenário sobre o adiamento da próxima reunião da congregação, prevista para o dia
30/10/2013, para o início de novembro do corrente, obtendo o “de acordo” de todos. 1 Análise da Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 28/08/2013: após análise e
complementação do texto na linha 103, o Presidente colocou a ata em votação, tendo sido
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aprovada com 26 votos favoráveis e 02 abstenções. 2. Análise dos Projetos de Extensão:
após análise e algumas correções, as planilhas constantes no Anexo I desta ata, 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: foi sugerida e acatada a alteração na coluna
correspondente a data da progressão para a data do interstício. Após análise individual, os
pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata foram aprovados por
unanimidade. 5 - Estágio Probatório: dos professores Dan Avritzer, Gastão de Almeida
Braga, ambos do Departamento de Matemática e dos professores Carlos Henrique Monken
e Ado Jório de Vasconcelos, ambos do Departamento de Física: O Presidente colocou os
relatórios apresentados pelas Comissões de Avaliação dos referidos estágios em votação,
dos quais as comissões foram favoravéis aos desempenhos dos professores. Após análise
houve o plenário os aprovou em unanimidade. Neste momento, atendendo à solicitação do
Presidente houve a inversão de pauta. 6 - Carta encaminhada pelo Prof. Enrico Antônio
Colosimo, solicitando alteração na titularidade da representação junto ao Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão- CEPE: sugerindo a inversão das indicações, ou seja, o Prof.
Hélio Anderson Duarte passando para membro titular e ele para suplente. A Congregação
após tomar conhecimento dos motivos relatados pelo referido professor, deu o seu “de
acordo” referente ao pedido em questão. 7 - Análise das indicações para a composição
da Banca Examinadora do ICEx no processo de Progressão Vertical para Professor
Associado, referente ao 2º semestre de 2013: O Presidente informou ao plenário sobre as
indicações encaminhadas pelos departamentos. Após análise, as indicações foram
aprovadas pela Congregação com 28 votos favoráveis e uma abstenção, a saber: Membros
titulares: Professores Arnaldo de Albuquerque Araújo - Departamento de Ciência da
Computação, Hamilton Prado Bueno - Departamento de Matemática, Sueli Aparecida
Mingoti - Departamento de Estatística, Emmanuel Araújo Pereira - Departamento de
Física e Luiz Cláudio de Almeida Barbosa - Departamento de Química. Membros
suplentes: Professores Mariza Andrade de Silva Bigonha - Departamento de Ciência da
Computação, Ela Mercedes Medrano de Toscano - Departamento de Estatística e Grey
Ercole - Departamento de Matemática. Membros externos: Professores Andréa Gazzinelli
Corrêa de Oliveira (Titular) - Escola de Enfermagem e Eduardo da Motta e
Albuquerque (Suplente) - CEDEPLAR – FACE. Candidatos inscritos: Professores
Marcos André Gonçalves e Luiz Chaimowicz, ambos do Departamento de Ciência da
Computação, Professor Sabino José Ferreira Neto do Departamento de Estatística,
Professores Carlos Maria Carballo e José Antônio Gonçalves Miranda, ambos do
Departamento de Matemática e o Professor Willian Ricardo Rocha do Departamento de
Química. 8 - Sugestões e críticas sobre a proposta de Código de Conduta Ética dos
Servidores da UFMG, conforme ofício circular nº 55/2013-SODS-UFMG: O Presidente
comunicou que o referido assunto foi pauta da reunião do dia 28/08/2013 e, que até a
presente data não tinha sido encaminha à Secretaria Geral, nenhuma sugestão a respeito. 9.
Anteprojeto de resolução proibindo trote no âmbito da UFMG - envio de sugestões: O
Presidente comunicou que apenas o Professor Alfredo Gontijo de Oliveira havia
encaminhado sugestões. Reforçou a importância da participação de todos no assunto em
questão, sinalizando que os interessados poderão encaminhar suas sugestões à Secretaria
Geral, até dia 20/10/2013. 10. Critérios para Avaliação de Estágio Probatório do
Departamento de Estatística: O Presidente passou a palavra para a Chefe do
Departamento de Estatística, professora Lourdes Coral Contreras Montenegro, que por sua
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vez, solicitou à professora Rosângela Helena Loschi para fazer um breve relato sobre as
adequações introduzidas nos referidos critérios, conforme solicitado pela Congregação em
sua reunião realizada no dia 28 de agosto do corrente. Após análise e discussão, os
Critérios para Avaliação de Estágio Probatório do Departamento de Estatística foram
aprovados com 25 votos favoráveis e 01 abstenção. 11 - Proposta para apoio financeiro
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, no âmbito
do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia da Chamada Pública
MCTI/FINEP/MS/SCTIE/DECIIS - ENG. BOIMÉDICA - 02/2013, sob coordenação do
Prof. Ado Jório de Vasconcelos - Física, aprovada Ad-referendum em 06/09/2013. O
Presidente após passar a palavra para a Chefe do Departamento de Física, professora Ariete
Righi, colocou a proposta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 12.
Prorrogação de Contrato de Prestação de Serviços nº 026/11-00 “Programa de
Formação de Recursos Humanos em Química de Biocombustíveis – PRH nº 46”: Após
análise e sem discussão a referida prorrogação foi aprovada por unanimidade. 13 Oferecimentos dos Cursos de Especialização em Matemática e Especialização em
Matemática para Professores, para o ano de 2014 / Prestação de Contas do Projeto
17032: Após análise e sem discussão tanto os oferecimentos quanto à prestação de contas
supramencionados, foram aprovados por unanimidade. Palavra Aberta: O Professor José
Guilherme Moreira deu ciência ao plenário sobre a reclamação da professora Sylvie Marie
Oliffson Kamphorst Leal da Silva, referente ao não cumprimento da UFMG no que tange
aos pagamentos para os membros e secretários das bancas de concursos docentes.
Salientou que os Departamentos já encaminharam, à Pró-Reitoria de Recursos Humanos
várias solicitações de pagamentos de seus concursos, como também tais solicitações têm
sido reforçadas pela Diretoria do ICEx, porém, até hoje não houve resposta. Diante do
exposto, ficou acordado o envio de um ofício para o Reitor com cópia para o PRORH,
solicitando em nome da Congregação, que sejam tomadas providências para regularizar os
pagamentos às bancas dos concursos docentes. 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 02 de outubro de 2013.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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