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ATA DA 423ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO
DIA 31 DE AGOSTO DE 2016.
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Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil dezesseis, às quatorze horas, na sala 3123, reuniuse 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, Amary César Ferreira, Ariete Righi,
Arnaldo de Albuquerque Araújo, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario Windmöller, Fábio
Henrique Brochero Martínez, Hamilton Prado Bueno, Hélio Anderson Duarte, José Marcos Silva
Nogueira, José Nagib Cotrim Árabe, Lucienir Pains Duarte, Luiz Chaimowicz, Magda Carvalho
Pires, Marcos Antônio da Cunha Santos, Marcos Oliveira Prates, Seme Gebara Neto, Thaís Paiva
Galleti e Thiago Ferreira de Noronha. Representante dos Servidores Técnico-Administrativos:
Alex Goursand Macedo, Erick de Souza Ávila e Leonardi Dionísio Ferreira. Representação
Discente: 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 e
Bernardo Lanza Queiroz. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou o
plenário dando início aos trabalhos. Informes: - a) O Presidente reiterou a indicação do professor
Ado Jorio de Vasconcelos, do Departamento de Física de nossa unidade, como o novo pró-reitor de
Pesquisa, em substituição à professora Adelina Martha dos Reis, do ICB; b) Portaria Nº 079, de 19
de agosto de 2016: O Presidente informou que a referida portaria autorizou a jornada de 30 horas
para os servidores técnico-administrativos em educação dos Colegiados dos Cursos de Graduação,
Seção de Ensino e Laboratório de Tecnologia da Informação - LTI de nossa unidade; c) O Diretor
parabenizou o Prof. José Guilherme Martins Alves Moreira, por ter sido reeleito para o cargo de
Coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Física; d) O Presidente deu boas vindas ao
professor Thiago Rezende dos Santos, eleito para o cargo de Subcoordenador do Colegiado do
Curso de Graduação em Estatística; e) O Presidente relembrou aos chefes acerca da proposta de
analisarem junto as suas câmaras departamentais, a nova versão dos critérios e procedimentos para
avaliação de desempenho de docentes candidatos à Classe D - professor associado, para análise da
Congregação. Antes do início da primeira pauta, o professor Amary César Ferreira, solicitou alguns
esclarecimentos sobre o Relatório Departamental - INA. Os chefes de departamentos também
fizeram menções acerca das dificuldades encontradas no preenchimento deste, das divergências e
erros no que tange a importação de dados, solicitando à Diretoria que encaminhasse esses
questionamentos para a reunião do CEPE, prevista para o dia 20/09/2016. Direito à deliberação e
voto dos representantes discentes junto à Congregação, cuja situação encontra-se irregular: o
representante discente Joel Morais Leal, questionou ao plenário a respeito da situação em epígrafe,
explicando que devido à burocracia, não foi possível regularizar a documentação para o devido
registro da ata da eleição, junto ao cartório. Questionou de como ficaria a representação discente no
que tange a participação e voto nas reuniões. Neste momento, foi feita a leitura pela secretária geral,
do trecho da ata da 419ª Reunião Ordinária da Congregação, realizada no dia 30 de março de 2016,
na qual consta que a atual representação discente teria direito de deliberação e voto junto à
Congregação até o término dos respectivos mandatos, ou seja, até 31/05/2016. Quando foi definido
que após esta data, a próxima gestão deveria estar regular, seguindo a Resolução Complementar nº
03/2012, de 27 de novembro de 2012. Em discussão, o professor Seme Gebara Neto defendeu a
ideia da desburocratização. O professor Hélio Anderson Duarte pontuou a relevância de se seguir o
estatuto da Universidade Federal de Minas Gerais, evitando assim, situações de ilegalidade. O
professor José Marcos Silva Nogueira fez menções acerca da representação discente junto ao
Conselho Universitário, que também se encontra irregular, na qual os estudantes ficam a parte e a
pedido do reitor, são consultados com direito a voz e não a voto. Encerrando o assunto, o plenário
decidiu em manter a decisão supramencionada, ou seja, os representantes poderão participar das
reuniões, porém, sem direito a voto, apenas a voz. 1 - Análise da Ata da Reunião Ordinária da
Congregação realizada no dia 29/06/2016: Após análise da ata e correções nas linhas 57, 59, 88 e
96, o Presidente a colocou em votação, tendo sido aprovada com 18 votos favoráveis e 02
abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa: O Presidente consultou ao plenário
sobre a dinâmica em bloco para análise e votação dos projetos de extensão e pesquisa, prestação de
serviços e eventos, constantes na planilha, conforme Anexo I desta ata, após concordância unânime,
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os colocou em votação, tendo sido 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 por unanimidade. 4 - Progressões Funcionais:
Após análise, os pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata, foram aprovados
por unanimidade. 5. Proposta do Cronograma para Promoção para a Classe E, Professor
Titular - 2016/2º, aprovada em reunião com os Chefes de Departamentos, realizada no dia
18/08/2016. O Presidente apresentou o referido cronograma, após análise o colocou em votação,
tendo sido aprovado por unanimidade. 6. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do
Departamento de Ciência da Computação (DCC), intitulado "Implantação da Unidade
Embrapii DCC-UFMG": O Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Ciência
da Computação, professor José Nagib Cotrim Árabe, que fez um breve-relato sobre o plano em
questão. Após alguns esclarecimentos, o Presidente colocou o plano em votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. 7 - Eleição para escolha de representantes docentes junto ao CEPE,
sendo um titular e um suplente, em substituição aos professores Hélio Anderson Duarte (QUI) e
Sônia Pinto de Carvalho (DMAT), cujos mandatos findaram em 24/08/2016: Antes de dar início à
votação, o professor José Nagib Cotrim Árabe, ressaltou a importância de se manter uma
rotatividade dos departamentos nesta representação. O professor Hélio Anderson Duarte salientou da
importância do representante a ser escolhido, já ter vivenciado experiências em Câmara
Departamental ou Congregação ou Programa de Pós-Graduação. O Presidente consultou ao plenário
sobre a dinâmica a ser adotada para a votação, tendo sido sugerido que o titular será o primeiro mais
votado. Em uma segunda votação o suplente será escolhido dentre os demais inscritos, lembrando
que em caso de haver algum candidato do mesmo departamento do que já tenha sido escolhido para
titular, este será retirado da lista de candidatos à vaga de suplente. Visando uma maior clareza dos
candidatos inscritos, o Presidente solicitou que cada chefe de departamento fizesse um breve-relato
sobre a indicação de seu candidato. Em seguida o Presidente designou a Comissão escrutinadora,
composta pelos professores Francisco Dutenhefner, Marcos Oliveira Prates e Seme Gebara Neto.
Após votação (através de escrutínio secreto pelo voto de, no mínimo, dois terços dos seus membros),
apurou-se o seguinte resultado: Seme Gebara Neto - Titular e Flávio Bambirra Gonçalves - suplente.
8 - Reoferecimento de vagas para 2017 e 2018 do Curso de Especialização em Matemática,
coordenado pelo Prof. Hamilton Prado Bueno. O Presidente passou a palavra para o Coordenador
do Programa de Pós-Gradução de Matemática, professor Hamilton Prado Bueno, que fez um breverelato sobre o assunto em pauta. Em seguida o Presidente colocou o reoferecimento em votação o
qual foi aprovado por unanimidade. 9 - Projeto do Curso de Especialização em Estatística: áreas
de concentração Estatística e Indústria em Mercado, a ser oferecido nos anos de 2017/2018 e
aprovação da prestação de contas das turmas de 2015 e 2016. O Presidente passou a palavra para o
Chefe do Departamento de Estatística, professor Marcos Antônio da Cunha Santos e, após seus
esclarecimentos, o Presidente passou para a votação, tendo sido aprovados o projeto e a prestação de
contas por unanimidade. 10 - Ofício nº 102/2016/AS-DQ, datado de 22/08/2016, que trata da
redução dos encargos didáticos da Profa. Vânya Márcia D. Pasa, do Departamento de Química. O
Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Química, professor Dario Windmöller,
que fez menções sobre a Resolução Complementar 02/2014, que trata da redução dos encargos
didáticos. Em seguida o Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. 11 - Ofício nº 103/2016/AS-DQ, datado de 22/08/2016, que trata da redução dos
encargos didáticos dos Chefes e Subchefe do Departamento de Química. Mantendo a mesma
dinâmica, após manifestação do professor Dario Windmöller, o Presidente colocou a redução dos
encargos em votação, tendo sido aprovada com 21 votos favoráveis e 01 abstenção. 12 - Proposta de
implantação da jornada especial de trabalho de 30 horas semanais, para os servidores da
Biblioteca de Pós-Graduação do ICEx. Após análise da referida proposta, o Presidente a colocou
em votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, seu devido encaminhamento à Pró-Reitoria de
Recursos Humanos - PRORH, para providências cabíveis. 13 - Parecer encaminhado pelo
representante discente, Leonardo Oliveira Machado de Souza, referente ao pedido de vista ao
processo de reinclusão do aluno Gabriel Leon de Queiroz Souza, cujo pedido foi indeferido pelo
Colegiado do Curso de Graduação em Física, em sua reunião realizada no dia13/05/2016. O
Presidente passou a palavra para o discente que fez um breve-relato sobre seu parecer, que foi
favorável a inclusão do aluno. O Presidente baseando-se nos pareceres apresentados pelo professor
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Marcelo Domingues Marchesin e pelo discente Leonardo Oliveira Machado de Souza, colocou em
votação a inclusão do referido aluno no curso, tendo sido aprovada com 21 votos favoráveis e 01
abstenção. 14 - Parecer encaminhado pelo representante discente, Joel Morais Leal, referente
ao pedido de vista ao processo de reinclusão do aluno Lucas Barbosa da Costa, cujo pedido foi
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Matemática, à distância, em sua reunião
realizada no dia 20/05/2016. O Diretor passou a palavra para o discente Joel Moraes Leal, cujo
parecer foi pelo indeferimento do pedido. O Presidente colocou o parecer em votação, o qual foi
aprovado por unanimidade. 15 - Convênio de Intercâmbio entre a Universidade Federal de
Minas Gerais e a Universidade Blaise Pascal Clermont-Ferrand II – França. Após análise, a
Congregação referendou o referido Convênio de intercâmbio com 18 votos favoráveis e uma
abstenção. 16 - Ofício 018-2016-DAICEx, que trata de uma discussão sobre salas e espaços
físicos dos discentes - ICEx. O Presidente passou a palavra para o Coordenador-geral do DAICEx,
Hygor Hernane Telles e Silva, que questionou acerca do acordo firmado entre a diretoria e os chefes
de departamentos, no qual mencionou não ter havido a participação das representações discentes
junto à Comissão de Espaços Físicos - ICEx. Fez menções sobre a devolução à Diretoria da sala
1039, com a promessa de que a cessão desta sala remediaria a perda dos Centros Acadêmicos do
segundo andar, salas 2039 e 2036, sendo que esta situação, ainda encontra-se pendente entre as
partes envolvidas. A profa. Ariete Righi reiterou que a referida comissão foi composta por
representantes de cada departamento e que foi feito um acordo aprovado pela Congregação. Ainda
sobre o assunto, a referida professora solicitou que o Departamento de Química também providencie
uma planilha Excel contendo todos os espaços físicos disponibilizados ao Departamento de Química,
áreas físicas e utilidade, conforme os demais Departamentos de nossa unidade já providenciaram.
Em seguida o Vice-Presidente, professor Francisco Dutenhefner fez um breve relato sobre a última
adequação do espaço físico que foi realizada após a ocupação do Anexo U, esclarecendo que depois
desta etapa, a Comissão do Espaço Físico do ICEx, ainda não voltou a se reunir. Salientou que há
pendências que estão sendo resolvidas junto aos departamentos pelo arquiteto Amair Saturnino de
Assis, mencionando que há sim, a preocupação da diretoria em alocar para os Diretórios Acadêmicos
um espaço físico com uma maior amplitude, desde que alguns problemas entre os departamentos
sejam resolvidos. Os professores Seme Gebara Neto e Francisco Dutenhefner se manifestaram
contrários à redução do espaço físico dos Diretórios Acadêmicos de nossa unidade. O Coordenadorgeral do DAICEx, Hygor Hernane Telles e Silva, mencionou também sobre a saída da Cantina do
DAICEx, a pedido da Diretoria. O Presidente esclareceu que tal medida atendeu os termos legais do
Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais - DLO, no qual o referido
funcionamento desta cantina não atendia a legalidade, tanto do processo licitatório quanto das
normas trabalhistas, motivo pelo qual foi desativada. Após discussão, o plenário concordou na
inclusão da representação discente junto à Comissão do Espaço Físico - ICEx. 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 31 de agosto 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.
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