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Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e quinze, 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,
Ângelo de Fátima, Bernardo Lanza Queiroz, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Glaura da
Conceição Franco, José Marcos Silva Nogueira, José Nagib Cotrim Árabe, Luiz
Chaimowicz, Marcelo Domingos Marchesin, Marcos Antônio da Cunha Santos, Mário Jorge
Dias Carneiro, Renato Antônio Celso Ferreira, Renato Martins Assunção, Sebastião José de
Pádua, Sônia Pinto Carvalho, Thaís Rotsen Corrêa e Vito Modesto De Bellis.
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos: Alex Goursand Macedo e
Ulisses Filgueiras Emediato. Representação Discente: Gabriel Oliveira Assunção, Hygor
Hernane Telles e Silva, Joel Morais Leal, Leonardo Oliveira Machado de Sousa e Natália
Maria Borges Ladeira. Ausências Justificadas: dos professores Ana Cristina Vieira, Gabriel
Armando Pellegatti Franco, Hamilton Prado Bueno, Magda Carvalho Pires, Nivaldo Lúcio
Speziali, Paulo Sérgio Soares Guimarães e Remy de Paiva Sanchis. Havendo quórum
regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes dando início aos trabalhos.
Informes: O Presidente pediu permissão para passar alguns informes, “extra pauta”,
enquanto fosse aguardada a chegada da Pró-Reitora de Extensão - Profa. Benigma Maria de
Oliveira, para proferir uma palestra acerca da política de extensão da PROEX. O Presidente
deu ciência ao plenário sobre o breve relato oriundo da reunião com os Chefes de
departamentos, ocorrida em 18 de novembro do corrente, a saber: - Comissão de Espaço
Físico do ICEx, essa comissão já está se reunindo e no momento está analisando o
quantitativo de salas necessário para atender o Ciclo Básico no que tange aos alunos de
nossa unidade. Salientou que os alunos de outros cursos, externos ao ICEx, serão lotados em
salas de aulas no CAD 3; - Cantina do DA: após análise da Comissão do Espaço Físico,
será retomado o espaço ocupado pela Lanchonete do DA-ICEx, considerando que a mesma
funciona atualmente sem atender às exigências dos serviços de fiscalização do DLO; Comissão de Assuntos Internacionais: comunicou que está em andamento uma cartilha e
um folder em inglês, contendo informações sobre nossa unidade. Neste momento, os
informes foram interrompidos para a apresentação da Pró-Reitora de Extensão - Profa.
Benigma Maria de Oliveira, para proferimento da palestra intitulada “Extensão
Universitária na UFMG”. A referida professora fez uma explanação sobre o assunto em
questão, ao término desta, o Presidente abriu espaço para comentários, no término destes,
agradeceu a valiosa colaboração prestada pela referida professora. Em seguida, deu
continuidade aos informes do Breve-Relato, oriundo da Reunião com os Chefes de
departamentos: - Cantinas do prédio do ICEx e do prédio do Departamento de Química:
em contato com Pró-Reitor de Administração, professor Mario Fernando Montenegro
Campos, ficou acordado um novo contrato, em caráter de “Termo de Uso” com duração de
12 meses, para ambas as cantinas, sendo que o DLO fará uma consulta junto às
permissionárias interessadas para fins das contratações. Neste momento foi solicitada pela
professora Sônia Pinto de Carvalho uma atenção especial sobre o problema causado pela
cantina, devido ao preparo das refeições, causando um forte cheiro que adentra ao prédio,
desde às 8 horas, causando um desconforto junto aos gabinetes de professores e demais
dependências do prédio; Reunião com a Diretoria do ICB: a pedido desta, foi marcada
uma reunião para o dia 23/11/2015, às 15h, na Sala da Congregação do ICEx, com os
Chefes de Departamentos e responsáveis pelo CENEX de nossa unidade e do ICB, para
tratarem de assuntos pertinentes à Execução de Projetos de Extensão (dinâmica); Recursos:
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foram despendidos pela nossa unidade 300mil a mais do que o orçado, porém através da
intervenção da diretoria do ICEx, a reitoria liberou este valor para nossa unidade; Conduta
Ética Discente: em 13/11/15, ocorreu uma reunião no Auditório 3, para tratar do assunto em
questão, comparecendo nesta, 06 participantes. Na reunião foram sugeridas duas ações: 1ª Constituir uma Comissão de Ética Discente por Departamento; 2ª - Constituir uma
Comissão de Ética Discente do ICEx, composta por um representante de cada departamento.
Sendo que uma das atribuições desta comissão será o de criar um documento com o Código
de Conduta Discente, que deverá ser entregue ao aluno do ICEx (com protocolo), assim que
este iniciar seu curso em nossa unidade. Após análise, decidiu-se encaminhar um e-mail para
os chefes de departamentos, solicitando a indicação de um docente para compor a referida
Comissão, cuja finalidade principal será o de fazer a triagem de casos que possam ou não
gerar um processo de sindicância e/ou apenas uma retratação. Boas Vindas: O Presidente
deu boas vindas a) - aos professores Bernardo Lanza Queiroz e Cibele Comini César,
eleitos para os cargos de Coordenador e Subcoordenadora, respectivamente, do Colegiado
do Curso de Graduação em Ciências Atuariais; b) - a professora Simone Silva Alexandre
eleita para o cargo de Subchefe do Departamento de Física; c) - as professoras Magda
Carvalho Pires e Thais Rotsen Corrêa, eleitas para os cargos de Coordenadora e
Subcoordenadora, respectivamente, do Colegiado do Curso de Graduação em Estatística; d)
- aos professores Renato Antônio Celso Ferreira e Omar Paranaíba Vilela Neto, eleitos
para os cargos de Coordenador e Subcoordenador, respectivamente, do Colegiado do Curso
de Graduação em Ciência da Computação; e) - O Presidente deu ciência ao plenário sobre a
Portaria 0100/2015 de 17 de novembro de 2015, que trata da Comissão Avaliadora
que fará a revisão e adequação dos critérios para analise e decisão dos processos da
Promoção para a Classe D, Professor Associado do ICEx, composta pelos professores
Clodoveu Davis Júnior - Ciência da Computação, Luiz Henrique Duczmal - Estatística,
Klaus Krambrock - Física, Aldo Procacci - Matemática e Túlio Matêncio - Química; f) Ofício-UFMG-GR-Nº 663/2015, datado de 05/11/2015 - Recurso interposto à Carta
Convite MCTI-FINEP 01/2014, informando que este, não recebeu parecer favorável à
concessão de recursos ao projeto apresentado por nossa unidade; g) - Cantina do ICEx: o
Presidente comunicou que o encerramento das atividades da atual permissionária da cantina
de nossa unidade, Cook Pontual, ocorrerá em 24/11/2015 e que, providências estão sendo
tomadas para a contratação de uma nova permissionária. Antes de dar início a próxima pauta
o Presidente passou a direção da reunião para o Vice-Presinte, por ser parte interessada no
assunto. 1 - Análise do parecer final conclusivo sobre a promoção para Classe E,
Professor Titular - 2015/2º, emitido pela Comissão Avaliadora - Departamento de
Ciência da Computação: O Plenário foi consultado se os referidos pareceres poderiam ser
homologados em bloco ou individualmente, após decisão da Congregação, ocorreu à
votação em bloco: - Professores do Departamento de Ciência da Computação: - Antônio
Otávio Fernandes - parecer não favorável à promoção; Mariza Andrade da Silva Bigonha parecer não favorável à promoção; Rodolfo Sérgio Ferreira de Resende - parecer não
favorável à promoção e Sérgio Vale Aguiar Campos - parecer favorável à promoção; 2 Análise do parecer final conclusivo sobre a promoção para Classe E, Professor Titular
- 2015/2º, emitido pela Comissão Avaliadora - Departamento de Física: professores
Flávio Orlando Plentz Filho - parecer não favorável à promoção; Gabriel Armando
Pellegatti Franco - parecer não favorável à promoção; Jafferson Kamphorst Leal da Silva parecer não favorável à promoção; Klaus Wilhelm Heinrich Krambrock - parecer não
favorável à promoção; Luiz Alberto Cury - parecer não favorável à promoção; Paulo Sérgio
Soares Guimarães - parecer favorável à promoção; Roberto Magalhães Paniago - parecer
não favorável à promoção e Vagner Eustáquio de Carvalho - parecer não favorável à
promoção; 3 – Análise do parecer final conclusivo sobre a promoção para Classe E,
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Professor Titular - 2015/2º, emitido pela Comissão Avaliadora - Departamento de
Matemática: professores Armando Gil Magalhães Neves - parecer não favorável à
promoção; Cesar de Souza Eschenazi - parecer não favorável à promoção e Maria Laura
Magalhães Gomes - parecer favorável à promoção; 4 - Análise do parecer final conclusivo
sobre a promoção para Classe E, Professor Titular - 2015/2º, emitido pela Comissão
Avaliadora - Departamento de Química: - Antônio Flávio de Carvalho Alcântara parecer não favorável à promoção; Jacqueline Aparecida Takahashi - parecer favorável à
promoção; Jadson Cláudio Belchior - parecer favorável à promoção; José Dias de Souza
Filho - parecer não favorável à promoção; Nelcy Dellas Santina Mohallem - parecer
favorável à promoção; Rosana Zacarias Domingues - parecer favorável à promoção;
Rosemeire Brondi Alves - parecer não favorável à promoção e Zenilda de Lourdes Cardeal parecer favorável à promoção. Em seguida a Congregação homologou o parecer final
conclusivo de cada professor supramencionado. Neste momento, o Presidente retornou à
sala, retomando os trabalhos. Pediu permissão para proceder à inversão de pauta, uma vez
que o assunto a ser tratado na quinta pauta, era pertinente ao processo à promoção titular; 5 Carta encaminhada pelo Prof. Reinaldo O. Vianna, do Departamento de Física: o
professor pleiteiou junto à Congregação o conhecimento e provimento de seu recurso, com o
recebimento das remunerações retroativas, referentes à Promoção para a Classe E, Professor
Titular - 2014. Foi sugerido pelo professor Ado Jorio de Vasconcelos, o seguinte
encaminhamento: - por considerar que a Congregação ao acolher um recurso, não significa
que está revertendo à decisão da Banca Avaliadora, pois esta, não tem esse poder e não é
esta sua atribuição, ou seja, a de julgar, faz-se necessária uma consulta ampla ao Regimento
da Universidade e em demais termos jurídicos e após estes procedimentos, encaminhar um
ofício ao interessado, dando-lhe ciência acerca das devidas orientações. As sugestões
supramencionadas foram acadatas, na íntegra, pelo plenário. 6 - Análise dos Projetos de
Extensão: O Presidente apresentou para análise, em bloco, as planilhas com os respectivos
projetos, que foram aprovadas com 21 votos favoráveis e 02 abstenções. Foi sugerida pela
Congregação no que tange aos encaminhamentos dos projetos à Congregação, que estes
sejam separados por extensão e pesquisa. 7 - 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. 8 - Pedidos para Progressões
Funcionais: os pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata foram
aprovados por unanimidade; 9 - Estágios Probatórios das professoras Dayse Carvalho da
Silva Martins e Isolda Maria de Castro Mendes, ambas do Departamento de Química:
O Presidente colocou os relatórios apresentados pelas Comissões de Avaliação dos referidos
estágios em votação, cujos pareceres foram favoráveis às aprovações dos desempenhos das
professoras em seus Estágios Probatórios, obtendo a aprovação do plenário por
unanimidade. 10 - Processo do Curso de Especialização do Departamento de Estatística
e ofícios da prestação de contas, (o processo já foi aprovado para 2015 e 2016,
precisando apenas da aprovação da prestação de contas): O Presidente passou a palavra
para o Chefe do Departamento de Estatística, professor Marcos Antônio da Cunha Santos,
que fez um breve relato sobre o assunto. Em seguida o Presidente colocou em votação a
prestação de contas, tendo sido aprovada por unanimidade. OUTROS: - a) 10 Termos
Aditivos dos Projetos da LG, encaminhados pelo Departamento de Ciência da Computação:
O Presidente passaou a palavra para o Chefe do Departamento de Ciência da Computação,
professor José Nagib Cotrim Árabe, que esclareceu sobre o Primeiro Termo Aditivo aos
Convênios dos projetos de pesquisa e desenvolvimento firmados entre Universidade Federal
de Minas Gerais, por meio do Instituto de Ciências Exatas/ Departamento de Ciência da
Computação e a LG Eletronics do Brasil Ltda com interveniência da Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, cujo objeto visa a supressão de valores ao
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convênio original e modificação nos Planos de Trabalho e Formulários de Cumprimento da
Resolução 01/2011 dos seguintes projetos: ASI: Desenvolvimento de um Serviço de
Autenticação para Internet das Coisas - Coordenador: Prog. Antonio Alfredo Ferreira
Loureiro; CyberPhysical AOP - Coordenador: Prof. Antônio Otávio Fernandes;
Reconhecimento de Atividades Humanas Anormais - Coordenador: Prof. Douglas
Guimarães Macharet; Comparando Métodos para Análise de Sentimento: Rumo a uma
abordagem combinada de meta-aprendizado - Coordenador: Prof. Fabrício Benevenuto de
Souza; Paralelização Automática de Código para Dispositivos Móveis - Coordenador: Prof.
Fernando Magno Quintão Pereira; GoldenRetrievel: Recuperação de Informação Multimídia
por Conteúdo Utilizando Dispositivos Móveis, Coordenador: Prof. Jeferson Alex dos
Santos; Desenvolvimento de Autenticação Mútua e Estabelecimento de Chaves a partir de
Informação Fuzzy - Coordenador: Prof. Jeroen van de Graaf; Desenvolvimento de Sistemas
de Navegação em Smartphones e Smart TVs Baseados em Similaridade entre Coleções de
Mídias do Usuário - Coordenadora: Profa. Olga Nikolaevna Goussevskaia; Escalonamento
de Tarefas em Ambientes Heterogêneos - Coordenador: Prof. Renato Antônio Celso Ferreira
e Observatório da Web para Saúde: Um estudo de Usuários, Comportamentos e Tendências
- Coordenador: Prof. Wagner Meira Júnior. Em seguida o Presidente os colocou em votação,
tendo sido aprovados 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 será assinada por mim e pelos demais presentes, em livro complementar a
este, em 25 de novembro de 2015.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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