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Aos vinte e nove dias do mês de junho 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: Amary César Ferreira,
Ariete Righi, Arnaldo de Albuquerque Araújo, Bernardo Lanza Queiroz, Bernardo Nunes
Borges de Lima, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario Windmöller, Ezequiel Rodrigues
Barbosa, Hamilton Prado Bueno, José Marcos Silva Nogueira, Luiz Chaimowicz, Magda
Carvalho Pires, Marcos Antônio da Cunha Santos, Marcos Oliveira Prates, Omar Paranaíba
Vilela Neto, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Remy de Paiva Sanchis, Renato Antônio Celso
Ferreira, Sebastião José de Pádua, Sônia Pinto de Carvalho e Thiago Ferreira de Noronha.
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos: Alex Goursand Macedo, Erick
de Souza Ávila, Manassés Ferreira Neto e Ulisses Filgueiras Emediato. Representação
Discente: Hygor Hernane Telles e Silva, Joel Morais Leal, Leonardo Gonçalves Pinheiro
Júnior e Leonardo Oliveira Machado de Sousa. Ausências Justificadas: dos professores
Ângelo de Fátima, Dorgival Olavo Guedes Neto e José Nagib Cotrim Árabe. Havendo
quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes dando início aos
trabalhos. Informes: a) Discussão sobre o Processo de alocação de bolsas dos programas
PIBIC/PROBIC - PRPq: O Presidente passou a palavra para o professor Fabiano Vargas
Pereira, do Departamento de Química, que fez um breve relato acerca do levantado de
alguns questionamentos sobre os critérios para distribuição de bolsas de Iniciação Científica,
adotados pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Após discussão, foi sugerido pelo plenário o
encaminhamento do relatório sobre o pedido e alocação de bolsas de iniciação científica de
2016, emitido pelos membros do Comitê assessor de Ciências Exatas do Departamento de
Química de nossa unidade, para a Pró-Reitora de Pesquisa, professora Adelina Martha dos
Reis; b) O Presidente deu ciência ao plenário sobre a próxima edição da Nature, quando será
publicado o artigo da professora Sílvia Helena Paixão Alencar, do Departamento de Física ICEx. Enfatizando que o press-release será publicado em diversos países; c) O Presidente
deu boas vindas à professora Thais Paiva Galleti eleita para o cargo de Subcoordenadora
do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Atuariais; d) O Presidente deu boas
vindas aos professores Marcos Oliveira Prates e Rosângela Helena Loschi eleitos para os
cargos de Coordenador e Subcoordenador, respectivamente, do Programa de Pós Graduação
em Estatística; e) Ofício Circular/UFMG/GR/Nº 05/2016, referente às sugestões de
atividades que poderão integrar as comemorações dos 90 anos da UFMG. O Presidente
comunicou ao plenário, que devido ao prazo estipulado pela reitoria para o encaminhamento
pelas unidades ser até 10 de junho de 2016, as sugestões enviadas pelos departamentos de
Ciência da Computação e Física, já foram devidamente encaminhadas pela diretoria; f)
Ofício.DIR.ICEx.0101/2016, que trata da aprovação “ad-referendum” da Diretoria do
ICEx, do Convênio de Pesquisa entre a UFMG e a “Universidad Manuela Beltrán, da
Colômbia. O Presidente comunicou que o referido convênio foi aprovado “ad-referendum”
da Diretoria em 13 de junho de 2016; 1 - Análise da Ata da Reunião Ordinária da
Congregação realizada no dia 25/05/2016: Após análise da referida ata, o Presidente a
colocou em votação, tendo sido aprovada com 23 votos favoráveis e 03 abstenções; 2 Análise dos Projetos de Extensão: O Presidente apresentou para análise “em bloco” as
planilhas com os projetos de pesquisa, eventos, prestação de serviços, passando em seguida
para votação, tendo sido aprovadas com 24 votos favoráveis e 02 abstenções. 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
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unanimidade; 4 - Pedidos para Progressões Funcionais: Após análise e a solicitação do
plenário para que a comissão proceda a correção no parecer sobre o estágio probatório da
professora Lourdes Coral Contreras Montenegro, a saber, no histórico onde consta: - “A
professora Lourdes completará o interstício para progressão funcional do nível 2 para o
nível 3 da categoria de professor adjunto em 13/06/2006”, deverá constar “A professora
Lourdes completará o interstício para progressão funcional do nível 1 para o nível 2 da
categoria de professor associado em 13/06/2016”, os pedidos listados no documento
constante no “Anexo III” desta ata foram aprovados por unanimidade; 5 - Estágios
Probatórios: dos professores Jefferson Alex dos Santos e Mário Sérgio Ferreira Alvim
Júnior, ambos do Departamento de Ciência da Computação, Ana Paula de Carvalho
Teixeira, Helvécio Costa Menezes, Luiz Cláudio de Almeida Barbosa, Patrícia Alejandra
Robles Dutenhefner, Ricardo Mathias Orlando e Rochel Monteiro Lago, todos do
Departamento de Química. O Presidente colocou os relatórios apresentados pelas Comissões
de Avaliação dos referidos estágios em votação, cujos pareceres foram favoráveis à
aprovação dos desempenhos dos professores em seus Estágios Probatórios, tendo sido
aprovados por unanimidade; 6 - Parecer Final Conclusivo dos pedidos para Promoção
para a Classe E, Professor Titular, do Departamento de Matemática - 2016/1º: O
Presidente comunicou que a Comissão Avaliadora apresentou dentro do prazo de 48 horas,
conforme Resolução Complementar 04/2014 de 09 de setembro de 2014, o seguinte
resultado: - professor Helder Cândido Rodrigues - NÃO HABILITADO e professor Victor
Guerassimov - HABILITADO. Em votação, o resultado apresentado foi aprovado por
unanimidade. 7 - Nova versão dos critérios e procedimentos para avaliação de
desempenho de docentes candidatos à Classe D - professor Associado, que foi
encaminhada pela comissão nomeada para esse fim: O Presidente passou a palavra para o
professor Clodoveu Augusto Davis Júnior, membro da comissão responsável pela análise
dos critérios supramencionados. Após discussão foram aprovadas as seguintes alterações na
versão apresentada: a) o Critério de avaliação (nota entre 0 e 100 pontos), considerando
atuação em pós-graduação (até 100 pontos): lecionar disciplinas, considerando a
regularidade e número de disciplinas; orientar alunos de especialização, mestrado, doutorado
ou pós-doutorado, considerando a regularidade e o número de alunos; ser credenciado na
pós-graduação, considerando o tempo de credenciamento; participar de bancas de
monografias, dissertações e teses; b) No inciso II do art. 3º, referente ao "perfil desejado"
para o professor Associado, os Departamentos voltarão a estudar o tópico e proporão uma
redação final para este ponto. Os Departamentos deverão encaminhar sugestões para
deliberação da Congregação em uma próxima reunião a respeito da distribuição de pontos
entre os itens III a VII do art. 3º. Os demais trechos do documento já foram aprovados. 8 Parecer encaminhado pelo Prof. Marcelo Domingos Marchesin, do Departamento de
Matemática, referente ao pedido de reinclusão do aluno Gabriel Leon de Queiroz Souza,
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Física, em sua reunião realizada no
dia13/05/2016: este assunto foi retirado de pauta, atendendo ao pedido de vista ao processo,
concedido ao representante discente junto à Congregação - Leonardo Oliveira Machado de
Sousa; 9 - Parecer encaminhado pela Profa. Thaís Paiva Galletti - Departamento de
Estatística, referente ao pedido de reinclusão do aluno Silvestre Simão da Silva, indeferido
pelo Colegiado do Curso de Graduação em Química, em sua reunião realizada no dia
31/05/2016: O Presidente colocou o assunto em discussão, em seguida passou para votação,
cujo parecer da professora Thaís Paiva Galletti, que foi pelo indeferimento, foi aprovado por
unanimidade; 10 - Parecer encaminhado pela Professora Lúcia Pinheiro Santos Pimenta
- Departamento de Química, referente ao pedido de reinclusão do aluno Lucas Barbosa
da Costa, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Matemática, à distância,
em sua reunião realizada no dia 20/05/2016: este assunto foi retirado de pauta,
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atendendo ao pedido de vista ao processo, concedido ao representante discente junto à
Congregação - Joel Morais Leal; 11 - Parecer encaminhado pela Profa. Ariete Righi Departamento de Física, referente ao pedido de reinclusão do aluno Sérgio Eduardo dos
Santos Faria, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, em sua
reunião realizada no dia 13/05/2016: O Presidente colocou o assunto em discussão, em
seguida passou para votação, cujo parecer da professora Ariete Righi, que foi pelo
indeferimento, foi aprovado com 26 votos favoráveis e 01 abstenção. 12 - Termo de
Cooperação Técnica a ser firmado entre a FUNED e as universidades UFSJ, UEMG,
UFJF, UFMG e UFV, que visa à doação de reagentes químicos sólidos e líquidos vencidos.
O Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Química, professor Dario
Windmöller, que prestou alguns esclarecimentos. Em seguida colocou o termo em votação,
o qual foi aprovado por unanimidade. 13 - Propostas para adesão a implementação da
Jornada Especial de 30 horas, apresentadas por funcionários da Administração e pelos
Departamentos do ICEx, com os devidos pareceres das respectivas chefias - ICEx: O
Presidente sugeriu que a dinâmica para discussão do assunto fosse feita através da
manifestação de cada chefe de departamento acerca da proposta apresentada por seus
funcionários e o respectivo parecer. Após ampla discussão, foram pontuadas algumas
observações tais como: a) se a jornada de 30 horas trará prejuízos administrativos; b) que se
deva respeitar a Resolução no que tange o atendimento ao aluno e a necessidade do trabalho
ininterrupto por 12 horas do setor proponente; c) carência em algumas propostas de maior
clareza no funcionamento proposto e sobre os setores que não precisam funcionar no horário
noturno. Após tomar ciência das propostas apresentadas pelos funcionários dos
departamentos de nossa unidade, com os respectivos pareceres de suas chefias imediatas,
como também das propostas apresentadas pelos Colegiados de Cursos, Seção de Ensino e
Laboratório de Tecnologia de Informação - LTI, a Diretoria irá encaminhá-las para a PróReitoria de Recursos Humanos para fins de análise e continuação do processo para posterior
implementação, se for o caso. Quanto às propostas apresentadas pelas seções de Compras,
Pratrimônio e Almoxarifado, estas, foram tiradas de pauta e não serão submetidas à análise
por não atenderem o que determina a Resolução Complementar Nº 03/2015, de 15 de
dezembro de 2015. 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 29 de
junho 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.x.x.x.
Esta ata foi aprovada pela Congregação do
ICEx em sua reunião realizada no dia
31/08/2016

Sandra Rocha
Secretária Geral do ICEx
Portaria nº 3581 de 19-07-2011
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