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ATA DA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013.
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Aos seis dias do mês de novembro 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, Wagner Meira Júnior, Paulo Sérgio Soares Guimarães,
Sílvia Helena Paixão Alencar, Marcos da Silva Montenegro, Renato Antônio Celso
Ferreira, Gisele Lobo Pappa, Magda Carvalho Pires, Bernardo Lanza Queiroz, Amary
César Ferreira, Paulo Cupertino de Lima, Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva,
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: Alex Roberto Corrêa, Alexandre Elias dos
Santos, Marlon Junior Barbosa Marques e Rafael Leandro de Camargo Couto. Ausências
Justificadas: dos professores Enrico Antônio Colosimo, Fernando Augusto Batista,
Maurício Veloso Brant Pinheiro e da representante dos Servidores TécnicoAdministrativos Tânia da Silva. Inversão da 8ª Pauta: Chamada Interna PRPq 02/2013 Prépropostas de subprojeto para a composição do projeto institucional da UFMG no âmbito da Chamada
Pública MCT/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA, encaminhada pelo Departamento de Física. Para
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prestar maiores esclarecimentos sobre o assunto supramencionado, o Presidente passou a
palavra para o professor Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, do Departamento de
Física. Após a apresentação, o Presidente agradeceu ao professor pelos esclarecimentos
prestados, colando o projeto em votação, cuja aprovação foi por unanimidade. 8.1 - Proposta
do rodízio, sugerida pelos Chefes dos Departamentos de Ciência da Computação, Matemática e
Química, referente às chamadas CT-INFRA: O presidente consultou ao plenário sobre a dinâmica a ser
adotada para fins de indicação dos projetos CT-INFRA, de nossa unidade. Considerando o atual período de
transição de gestores na Universidade Federal de Minas Gerais, resolveu-se adiar o assunto em questão, que
deverá retornar para fins de análise e indicação no primeiro semestre de 2014. Informes: - a) Petição nº

0058915-23.2013.4.01.0000/DF - O Presidente comunicou ao plenário sobre a Suspensão
do movimento grevista dos servidores técnico-administrativos em educação, conforme
ação declatória de ilegalidade de greve, encaminhada pelo Desembargador Federal Néviton
Guedes, esclareceu também sobre algumas questões do abono de ponto e das orientações
recebidas da Procuradoria Jurídica da Universidade Federal de Minas Gerais; b)
Aposentadoria do Prof. Mauro Mendes Braga - publicada em 1º/11/2013 - O Presidente comunicou ao
plenário sobre o fato, aproveitando a oportunidade para agradecer os trabalhos prestados pelo referido
professor em nossa unidade; c) - Boas vindas aos novos membros da Congregação: O Presidente desejou
boas vindas aos novos membros da congregação, a saber: - Profs. Renato Antônio Celso Ferreira e Marco
Túlio Oliveira Valente, nos cargos de Coordenador e Subcoordenador, respectivamente, do Colegiado do
Curso de Graduação em Ciência da Computação, - Prof. Luiz Alex Silva Saraiva, no cargo de
Subcoordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas de Informação; d) - Última reunião da
Congregação do ICEx no exercício de 2013: o Presidente consultou ao plenário, sobre a data da última
reunião da Congregação, prevista para o dia 18/12/13. Após análise foi solicitado pelo plenário, à antecipação
desta reunião para o dia 28/11 ou 04/12/13. 1 - Análise da Ata da Reunião Ordinária realizada

no dia 02/10/2013: após análise e correção na linha 47, o Presidente colocou a ata em
votação, tendo sido aprovada com 22 votos favoráveis e 01 abstenção. 2. Análise dos
Projetos de Extensão: Evento, aprovado com 21 votos favoráveis e 01 abstenção;
Renovação de Contrato, aprovado por unanimidade, Projetos de Extensão com solicitação
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de bolsa junto à PROEX, aprovado por unanimidade, Termo de Compromisso, aprovado
por unanimidade, Retificação de Formulário, aprovado por unanimidade, Prestações de
Serviços, com exceção do item 8, que foi retirado de pauta por constar divergências nas
informações, os demais itens constantes no Anexo I desta ata, foram aprovados com 21
votos e 01 abstenção. 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: os pedidos listados no documento constante no
“Anexo III” desta ata foram aprovados por unanimidade. 5. Estágio Probatório: dos
professores Fábio Nogueira Demarqui e Sokol Ndreca (Departamento de Matemática) /
Adriana Ferreira Faria, Bernardo Lages Rodrigues e Eufrânio Nunes da Silva Júnior
(Departamento de Química). 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. Foi
sugerido para o Diretor que em oportuna reunião da Congregação, possa convidar a Dra.
Simone Baccarini, da Procuradoria Jurídica da Universidade Federal de Minas Gerais, para
maiores esclarecimentos sobre o Estágio Probatório. 6 - Homologação dos pareceres
fundamentados pela Banca Examinadora dos processos de Progressão Vertical à
Classe de Professor Associado do ICEx, designada pela Portaria 092 de 15/10/2013
referentes ao segundo 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 Marcos André Gonçalves obteve
03(três) conceitos excelente - habilitado; b) o Professor Luiz Chaimowicz, obteve
03(três) conceitos excelente - habilitado; c) Professor Sabino José Ferreira Neto, obteve
01(um) conceito excelente, 01(um) conceito bom e 01(um) conceito regular – não
habilitado, d) Professor Carlos Maria Carballo, obteve 01(um) conceito excelente,
01(um) conceito bom e 01(um) conceito regular - não habilitado, e) Professor José
Antônio Gonçalves Miranda, obteve 02(dois) conceitos excelente e 01(um) conceito
regular – habilitado, f) Professor Willian Ricardo Rocha, obteve 03(três) conceitos
excelente - habilitado Logo após, colocou o assunto em discussão, sem comentários os
pareceres supramencionados foram aprovados por unanimidade. 7 - Projeto FUNTECBNDES do CTNanotubos - Coordenado pelo Prof. Marcos Assunção Pimenta do Departamento de
Química. O Presidente passou a palavra para a professora Glaura Goulart Silva que prestou
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esclarecimentos sobre o referido projeto. Após consultar o plenário se este, estava
suficientemente esclarecido sobre o assunto em questão, o Presidente colocou o projeto em
votação, cuja aprovação foi por unanimidade. 8ª Pauta: ocorrência de inversão para o
primeiro item de pauta. 9 - Parecer encaminhado pela Profa. Maria Laura Magalhães Gomes,
referente ao pedido de reinclusão do aluno Thiago Batista Santos, indeferido pelo Colegiado do Curso de
Graduação em Física, em sua reunião realizada no dia 20/09/2013. O Presidente colocou o assunto em

votação, cujo parecer final foi pelo indeferimento do referido pedido e, sem discussão, o mesmo foi
aprovado por unanimidade. 10 - Parecer encaminhado pelo Prof. Maurício Veloso Brant, referente ao
96

pedido de reinclusão do aluno Lucas Borelli Amaral, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em
Sistemas de Informação, em sua reunião realizada no dia 20/09/2013. O Presidente colocou o assunto em

votação, cujo parecer final foi pelo indeferimento do referido pedido e, sem discussão, o mesmo foi
aprovado por unanimidade. 11 - Parecer encaminhado pelo Prof. Thiago F. Noronha, referente ao
pedido de reinclusão do aluno Túlio da Costa Prata, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em
Física, em sua reunião realizada no dia 20/09/2013. O Presidente colocou o assunto em votação, cujo

parecer final foi pelo deferimento do referido pedido e, sem discussão, o mesmo foi aprovado com
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16 votos favoráveis e 02 abstenções. 12. Parecer encaminhado pelo Prof. Marco Túlio O. Valente,
referente ao pedido de reinclusão da aluna Ramayane Ramos Reis, indeferido pelo Colegiado do Curso de
Graduação em Ciência da Computação, em sua reunião realizada no dia 23/09/2013. O Presidente colocou
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o assunto em votação, cujo parecer final foi pelo indeferimento do referido pedido e, sem
discussão, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 13. Parecer encaminhado pela Profa. Lúcia
Pinheiro Santos Pimenta, referente ao pedido de reinclusão do aluno Cor-Jesus Pontel da Cunha Filho,
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Física, em sua reunião realizada no dia 20/09/2013. O

Presidente colocou o assunto em votação, cujo parecer final foi pelo indeferimento do referido
pedido e, sem discussão, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 14. Ofício DM/055/2013,
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encaminhado pelo Departamento de Matemática: O Presidente passou a palavra para o professor
Rodney Josué Biezuner, que informou sobre ofício em questão, que trata da mudança nas regras
para eleição dos membros docentes não titulares, aprovada na 806ª reunião da Câmara Departamental na qual
a regra será alterada para o padrão usual, ou seja, um voto para cada vaga. O Presidente colocou o assunto em
discussão, após alguns esclarecimentos, a alteração 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 06 de novembro de 2013.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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