Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 407ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014.
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Aos cinco dias do mês de novembro 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, Ana Cristina Vieira, Ariete Righi, Dario Windmöller, Edna Afonso Reis,
Gisele Lobo Pappa, Glaura da Conceição Franco, Hélio Anderson Duarte, José Marcos
Silva Nogueira, Lourdes Coral Contreras Montenegro, Lúcia Pinheiro Santos Pimenta,
Luiz Chaimowicz, Mario Fernando Montenegro Campos, Mário Jorge Dias Carneiro,
Maurício Veloso Brant Pinheiro, Paulo Cupertino de Lima, Remy de Paiva Sanchis,
Ricardo Wagner Nunes, Sabino José Ferreira Neto, Sebastião José de Pádua e Seme
Gebara Neto. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Alex Goursand
Macedo e Cristina de Jesus Inácio. Representação Discente: Vitor Buxbaum Orlandi.
Ausências justificadas: professores Cibele Comini César e Renato Martins Assunção.
Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou
abertos os trabalhos. 1 - Promoção para a Classe E, Professor Titular - 2014/2º:
(indicação pelos departamentos se a defesa se dará por memorial ou tese): - Antes de dar
início à discussão, o Presidente consultou ao plenário sobre sua permanência na reunião,
considerando seu envolvimento no assunto, uma vez que se encontra inscrito para a
referida promoção. Havendo a concordância plena em sua permanência durante a reunião,
o Presidente passou a direção da reunião para o Vice-Presidente, Prof. Francisco
Dutenhefner. Informe: - Antes de dar sequência à pauta em questão, o Vice-Presidente
informou ao plenário sobre a proposta de Alocação de Vagas, aprovada pelo CEPE em 31
de outubro de 2014, na qual nossos departamentos tiveram as seguintes alocações: Ciência
da Computação - 05 vagas, Estatística - 00, Física - 00, Matemática -10 vagas e Química 14 vagas. Em seguida retornou ao primeiro ponto de pauta que trata da Promoção para a
Classe E, Professor Titular - 2014/2º: a) O Vice-Presidente perguntou a cada chefe de
departamento sobre a decisão acerca da defesa se será através de memorial ou de tese. Os
departamentos foram unânimes em suas escolhas, optando pelo memorial. O Presidente
colocou o assunto votação, tendo sido aprovado por unanimidade; b) Quanto a
Constituição das Comissões Avaliadoras, após discussão, definiu-se que caberá a cada
departamento as indicações e os encaminhamentos dos nomes dos membros à
Congregação já homologados pelas câmaras departamentais, para análise e constituição
das comissões, em data prevista conforme organograma aprovado pela Congregação em 29
de outubro do corrente; c) Barema: para efeito exclusivo da primeira avaliação de
promoção à Classe E, Professor Titular, respeitando as faixas de pontuações constantes
“Das disposições transitórias” da Resolução complementar Nº 04/2014, de 09 de setembro
de 2014, os baremas serão específicos de cada departamento; 2. OUTROS: 2.1 - Análise
da Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 01/10/2014: Após análise e correção no
texto da linha 90, passando para “... o plenário não se sentiu devidamente esclarecido para
votar a proposta em questão” o Vice-Presidente colocou a ata em votação, tendo sido
aprovada com 21 votos favoráveis e 04 abstenções; 2.2 - Programa de Verão em
Matemática 2015 - UFMG: O Vice-Presidente passou a palavra para a professora Ana
Cristina Vieira, do Departamento de Matemática, que fez algumas menções acerca do
evento. Após análise e sem discussão o programa supramencionado, foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à sessão,
da qual, eu, Sandra Fonseca Rocha Alvim, Secretária Geral, a presente ata que vai
assinada por mim e pelos demais presentes, em livro complementar a este, em 05 de
novembro 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
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