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ATA DA 421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016.
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Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil dezesseis, 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: Ado Jório de
Vasconcelos, Ariete Righi, Bernardo Nunes Borges de Lima, Clodoveu Augusto Davis
Júnior, Dario Windmöller, Ezequiel Rodrigues Barbosa, Glaura da Conceição Franco, Hélio
Anderson Duarte, José Marcos Silva Nogueira, José Nagib Cotrim Árabe, Luiz Chaimowicz,
Magda Carvalho Pires, Marcos Antônio da Cunha Santos, Remy de Paiva Sanchis, Ricardo
Wagner Nunes, Sebastião José de Pádua e Thiago Ferreira de Noronha. Representante dos
Servidores Técnico-Administrativos: 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 Ângelo de Fátima, Arnaldo de Albuquerque Araújo, Bernardo
Lanza Queiroz e Enrico Antônio Colosimo. Havendo quórum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou os presentes dando início aos trabalhos. Informes: a) Convidado:
O Diretor passou a palavra para o Prof. Hélio Anderson Duarte, do Departamento de
Química, que, baseando-se no ofício CPPD.022/2016, fez uma apresentação sobre o tema
“Metodologia de distribuição de vagas docentes - CPPD”. Após alguns esclarecimentos o
Presidente agradeceu ao referido professor, sugerindo ao plenário a criação de uma comissão
para análise do assunto em questão e/ou a reativação da comissão extinta que tratou deste
assunto conforme Portaria Nº 055 de 21 de junho de 2012; b) O Diretor reiterou acerca da
solicitação encaminhada para os chefes de departamentos em 28/04/2016, referente às
sugestões para atividades a serem realizadas em nossa unidade que possam integrar as
comemorações dos 90 anos da UFMG, cujo prazo para encaminhamento findará em
10/06/2016; c) Portaria nº 036, de 18 de maio de 2016, referente à Comissão que fará a
proposta de Reestruturação do Laboratório de Alto Desempenho Computacional do ICEx. O
Presidente deu ciência ao plenário da designação dos professores Wagner Meira Júnior, do
Departamento de Ciência da Computação, Sabino José Ferreira Neto, do Departamento de
Estatística, Ado Jório de Vasconcelos, do Departamento de Física, Gustavo Barbagallo de
Oliveira, do Departamento de Matemática e William Ricardo Rocha, do Departamento de
Química, para comporem a Comissão que fará uma Proposta de Reestruturação do
Laboratório de Alto Desempenho Computacional do ICEx; d) Carta encaminhada pelo
Prof. Sérgio Vale Aguiar Campos, referente ao recurso do processo para promoção a
classe E - Professor Titular, retirada de pauta da Reunião da Congregação realizada no dia
27/04/2016, por falta de quorum. O Presidente reapresentou a carta supramencionada,
esclarecendo que o Chefe do Departamento de Ciência da Computação, Prof. José Nagib
Cotrim Árabe, encaminhou um e-mail comunicando que a Câmara do Departamento de
Ciência da Computação, em sua reunião realizada no dia 23 de maio de 2016, aprovou, por
unanimidade, que o pedido de recurso do professor Sérgio Vale Aguiar Campos será
avaliado pela próxima comissão avaliadora, ou seja, no segundo semestre de 2016. A
Câmara decidiu ainda que, no caso de não haver inscritos para o semestre supramencionado,
será sugerida uma comissão avaliadora específica para avaliar o referido recurso. 1 - Análise
da Ata da Reunião Ordinária da Congregação realizada no dia 27/04/2016: Após
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análise da referida ata o Presidente a colocou em votação, tendo sido aprovada com 22 votos
favoráveis e 02 abstenções; 2 - Análise dos Projetos de Extensão: O Presidente apresentou
para análise “em bloco” as planilhas com os projetos dos cursos de especialização, aditados,
extensão e pesquisa, sendo todos aprovados 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 com 23 votos favoráveis e
01 abstenção. 4 - Pedidos para Progressões Funcionais: Após análise e correção do nível
atual do Professor Roger Willian Câmara Silva, de II para III, os pedidos listados no
documento constante no “Anexo III” desta ata foram aprovados por unanimidade. 5 Estágios Probatórios: retirado de pauta, pois não houve encaminhamento. 6 - Aprovação
ad-referendum da Diretoria do ICEx, das indicações de docentes, encaminhadas pelos
Departamentos de Química e Física, para comporem o Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos - COEP / UFMG: O assunto em questão, foi pauta da reunião da
Congregação realizada no dia 27/04/2016, porém, o plenário o retirou de pauta, solicitando
que para tal, fosse antes apresentada a composição atual do referido comitê. Diante do
exposto, foi feita uma nova consulta aos departamentos para fins das indicações (um titular e
dois suplentes), sendo estas aprovadas "ad-referendum" pela diretoria em 16 de maio de
2016. O Departamento de Química indicou a professora Cynthia Peres Demicheli e o
Departamento de Física indicou o professor Eduardo Campos Valadares. O Presidente
colocou as indicações em votação tendo sido referendadas por unanimidade. 7 - Parecer
encaminhado pelo professor Luiz Cláudio de Almeida Barbosa, do Departamento de
Química, referente ao Convênio entre a UFMG e a University of Luxembourg,
aprovado pela Diretoria do ICEx, ad-referendum, em 10 de maio de 2016: Após a
observação do plenário de que a Diretoria de Relações Internacionais - DRI deveria
consultar também os Colegiados acerca do assunto em pauta, o Presidente colocou o
convênio em votação, tendo sido referendado, porém, com a correção pela DRI do plano de
trabalho excluindo em tempo, a participação de docentes, conforme parecer apresentado
pelo professor Luiz Cláudio de Almeida Barbosa - Departamento de Química. 8 - Indicação
de uma lista tríplice de docentes, para que seja escolhido o substituto do Professor
Fabiano Vargas Pereira (QUI), junto ao Comitê de Ciências Exatas e da Terra: Foram
indicados os professores Fabiano Vargas Pereira - Departamento de Química (recondução),
Alexandre Salles da Cunha - Departamento de Ciência da Computação e Enrico Antônio
Colosimo - Departamento de Estatística. Visando manter o equilíbrio entre as representações
departamentais junto ao referido Comitê, o plenário sugeriu manter a indicação do professor
do Departamento de Química. As indicações e a sugestão foram aprovadas por unanimidade.
9 - Sugestões dos Departamentos do ICEx, referentes a proposta de Critérios e
Procedimentos para Análise de Desempenho de Docentes, como requisito parcial para
Processos de Promoção à Classe D - Professor Associado: Após análise, o plenário
decidiu encaminhar todas as sugestões para a Comissão, que deverá proceder as adequações
necessárias e a devida compilações dos dados, devendo encaminhar aos membros da
Congregação com, no mínimo de três dias de antecedência da próxima reunião, para
conhecimento. 10 - Indicação de ex-aluno de nossa unidade a quem será atribuída a
Medalha de Honra UFMG: pela relevância de sua contribuição à sociedade, em
consonância com a Portaria nº 084, de 07 de maio de 2014, o Departamento de Estatística
indicou o nome da ex-aluna Ingrid Casteli Panzera para receber a referida medalha. O
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Presidente colocou a indicação em votação, tendo sido aprovada com 17 votos favoráveis e
01 abstenção. 11 - Resultados dos Processos com Recursos / Provimentos referentes à
Promoção Classe E - Professor Titular - 2014 - Departamento de Física: O Presidente
comunicou que a Comissão Avaliadora apresentou dentro do prazo de 48 horas, conforme
Resolução Complementar 04/2014 de 09 de setembro de 20114, o seguinte resultado: Professores Eduardo de Campos Valadares - aprovado, Flávio Orlando Plentz Filho aprovado, Luiz Alberto Cury - aprovado, Roberto Magalhães Paniago - reprovado e Vagner
Eustáquio de Carvalho - reprovado. Em votação, os resultados apresentados foram
aprovados em unanimidade. 12 - Resultados do Processo para Promoção Classe E Professor Titular - 2016/1º - Departamento de Física: O Presidente comunicou que a
Comissão Avaliadora apresentou dentro do prazo de 48 horas, conforme Resolução
Complementar 04/2014 de 09 de setembro de 20114, o seguinte resultado: - professor
Ricardo Wagner Nunes - aprovado. Em votação, o resultado apresentado foi aprovado com
20 votos favoráveis e 01 abstenção. 13 - Resultado do Processo para Promoção Classe D
- Professor Associado - 2016/1º - ICEx, apresentado pela Comissão Avaliadora: Antes
de iniciar esta pauta, o professor Clodoveu Augusto Davis Júnior pediu permissão para
tecer um comentário acerca dos valores constantes em seu parecer emitido pela Comissão
que divergem dos valores corretos apresentados em seu currículo Lattes, solicitando a
devida retificação dos mesmos pela Comissão Avaliadora. O Presidente comunicou ao
professor que tomará as providências cabíveis para sanar o problema, dando seguimento ao
resultado, a saber: Departamento de Ciência da Computação - professor Clodoveu Augusto
Davis Júnior, 03(três) conceitos Excelente - Habilitado; Departamento de Estatística professora Edna Afonso Reis, 03(três) conceitos Bom - Habilitada, Departamento de Física professores Cristiano Fantini Leite, 03(três) conceitos Excelente - Habilitado e Ubirajara
Agero Batista, 02(dois) conceitos Excelente, 01(um) conceito Bom - Habilitado;
Departamento de Matemática - professora Aniura Milanes Barrientos, 03(três) conceitos
Bom - Habilitada; Departamento de Química - professora Flávia Cristina Camilo Moura,
03(três) conceitos Excelente - Habilitada. Em votação, o resultado foi aprovado com 20
votos favoráveis e 01 abstenção. OUTROS: ADITAMENTOS: 15 - Sugestões do
Departamento de Matemática, referente à proposta de Critérios e Procedimentos para
Análise de Desempenho de Docentes, como requisito parcial para Processos de
Promoção à Classe D - Professor Associado; 16 - Sugestões do Departamento de
Química, referente à proposta de Critérios e Procedimentos para Análise de
Desempenho de Docentes, como requisito parcial para Processos de Promoção à Classe
D - Professor Associado. Por fazerem parte do assunto tratado na pauta de nº 9 desta ata, os
aditamentos de nº 15 e 16 foram incluídos nesta. 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 maio de 2016.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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