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ATA DA 424ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016.
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Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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: Francisco Dutenhefner,
Ângelo de Fátima, Aniura Milanês Barrientos, Ariete Righi, Arnaldo de Albuquerque
Araújo, Bernardo Lanza Queiroz, Bernardo Nunes Borges de Lima, Dorgival Olavo Guedes
Neto, Eduardo Nicolau dos Santos, Ezequiel Rodrigues Barbosa, Hamilton Prado Bueno,
José Marcos Silva Nogueira, Luiz Chaimowicz, Magda Carvalho Pires, Marcos Antônio da
Cunha Santos, Marcos Oliveira Prates, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Remy de Paiva
Sanchis, Renato Antônio Celso Ferreira, Ricardo Wagner Nunes, Seme Gebara Neto,
Simone Silva Alexandre e Vito Modesto De Bellis. Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos: Alex Goursand Macedo, Carla Pereira Ricardo, Manassés
Ferreira Neto e Mirra Angelina Neres da Silva. Representação Discente: Hygor Hernane
Telles e Silva e Leonardo Oliveira Machado de Sousa. Ausências Justificadas: dos
professores Clodoveu Augusto Davis Júnior e Antônio Del Maestro. Havendo quórum
regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes dando início aos trabalhos.
Informes: a) o Presidente deu boas vindas aos novos representantes docentes e seus
respectivos suplentes, junto à Congregação do ICEx, professores Remy de Paiva Sanchis
(Departamento de Matemática) / Nivaldo Lúcio Speziali (Departamento de Física) e
Eduardo Nicolau dos Santos (Departamento de Química) / Juan Carlos Gonzáles Pérez
(Departamento de Física); b) O Presidente deu boas vindas aos servidores Carla Pereira
Ricardo (Departamento de Física) / Marília Pacheco Diniz (Departamento de Física) e
Mirra Angelina Neres da Silva (Departamento de Química) / Ricardo Carvalhães
Henrique (Departamento de Química), eleitos como representantes TécnicoAdministrativos, titulares e suplentes, respectivamente, junto à Congregação do ICEx; c) O
Presidente parabenizou o professor Seme Gebara Neto, por ter sido reeleito para o cargo de
Coordenador do Colegiado de Graduação em Matemática e deu boas vindas a professora
Aniúra Milanês Barrientos, eleita para o cargo de subcoordenadora do referido colegiado;
d) Selo de Qualidade “Cinco Estrelas”: O Presidente parabenizou o professor José
Guilherme Moreira em nome de toda equipe envolvida no Curso de Graduação em Física, o
qual foi estrelado na avaliação de cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante (GE)
no ano de 2016 que constará da publicação GE Profissões Vestibular 2017, que passará a
circular nas bancas a partir de 14 de outubro do corrente ano. Quando também estendeu os
cumprimentos aos cursos de Ciência da Computação, Matemática e Química de nossa
unidade, que também foram contemplados com o referido selo de qualidade; e) Proposta
de análise junto as câmaras departamentais, acerca da Nova versão dos critérios e
procedimentos para avaliação de desempenho de docentes candidatos à Classe D Professor Associado: O presidente solicitou aos departamentos que ainda não
encaminharam suas sugestões, para empenharem nesta proposta para seu devido
encaminhamento à Congregação, em sua reunião prevista para o dia 26/10/2016. 1 - Análise
da Ata da 423ª Reunião Ordinária da Congregação realizada no dia 31/08/2016: Após
análise da referida ata, correções ortográficas nas linhas 30/31 e inclusão de uma menção
feita pela professora Ariete Righi, acerca da 16ª pauta desta reunião, no que tange ao espaço
físico, o Presidente a colocou em votação, tendo sido aprovada com 14 votos favoráveis e 10
abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa: O Presidente consultou ao
plenário sobre a dinâmica para análise e votação dos projetos, se poderiam ser em bloco,
após a concordância do plenário, passou para a votação do projeto e prestação de serviços,
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constantes na planilha, conforme Anexo I desta ata, 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 e correção do nível de
associado da professora Clésia Cristina Nascentes, do Departamento de Química, de adjunto
nível atual 1 para Associado nível atual 1, os pedidos listados no documento constante no
“Anexo III” desta ata, foram aprovados por unanimidade. 5 - Estágios Probatórios dos
professores: Douglas Guimarães Macharet (Departamento de Ciência da Computação),
Rodrygo Luís Teodoro Santos (Departamento de Ciência da Computação) e Thais Rotsen
Correa (Departamento de Estatística). 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 - Proposta de concessão de título de Professor
Emérito do Instituto de Ciência Exatas ao docente Mário Jorge Dias Carneiro, do
Departamento de Matemática, (através de escrutínio secreto pelo voto de, no mínimo, dois
terços dos seus membros, conforme prevê o Regimento Geral da UFMG em seu artigo 71,
parágrafo segundo). O Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de
Matemática, professor Bernardo Nunes Borges de Lima, que fez um breve relato sobre os
relevantes serviços prestados pelo referido professor. A representante dos técnicoadministrativos, Mirra Angelina Neres da Silva enfatizou sobre a solicitação dos servidores
técnico-administrativos em reiterar a admiração pelo trabalho do professor Mário Jorge Dias
Carneiro. Após análise da proposta fundamentada subscrita por 36(trinta e seis) membros da
Congregação e 84(oitenta e quatro) professores de nossa unidade, o Presidente passou para a
votação, em conformidade com o que dispõe a Resolução Complementar nº 03/2012, de 27
de novembro de 2012, capítulo IV do Regimento Geral, “em escrutínio secreto pelo voto de,
no mínimo, dois terços de seus membros.” Indicou os membros Francisco Dutenhefner,
Vitor Modesto De Bellis e Ariete Righi para procederem à apuração dos votos. Após
apuração, a referida proposta foi aprovada com 27 votos favoráveis e 01 contrário, dentre os
28 membros presentes. 7 - II Termo Aditivo ao convênio com a DATAPREV e a UFMG,
de interesse do professor Wagner Meira Júnior, do Departamento de Ciência da
Computação - ICEx. O Presidente passou a palavra para o professor Dorgival Olavo
Guedes Neto, que fez algumas menções sobre o termo, salientando que, devido a Reunião da
Câmara ter aprovado o referido termo aditivo em sua reunião realizada no dia 23 de
setembro de 2016, não houve tempo hábil para o seu devido encaminhamento ao Centro de
Extensão - CENEX, de nossa unidade, para que pudesse compor o quadro oriundo deste
setor, conforme pauta de número 2 desta reunião. Sendo que esta justificativa servirá
também para os projetos citados nas pautas subsequentes, de número 8 e 9, desta ata. Em
seguida, o Presidente o colocou em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 8 Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre o Serviço Federal de
Processamento de Dados - SERPRO e Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG,
de interesse do professor Wagner Meira Júnior, do Departamento de Ciência da
Computação - ICEx. Após análise o Presidente o colocou em votação, tendo sido
aprovado com 26 votos favoráveis e 01 abstenção. 9 - Convênio entre a Tecsinapse e a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, de interesse do professor Omar
Paranaíba Vilela Neto, do Departamento de Ciência da Computação - ICEx. Após análise o
Presidente o colocou em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 10 - Apreciação
do Projeto “probabilidades no Futebol Brasileiro”, coordenado pelo professor Gilcione
Nonato Costa, do Departamento de Matemática - ICEx. O Presidente passou a palavra
para o chefe do departamento, professor Bernardo Nunes Borges de Lima que esclareceu
que o referido projeto foi criado em 2005 e que no momento está tentando patrocinadores e
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para tal, fazem-se necessárias as aprovações da Câmara Departamental e da Congregação,
conforme instruções oriundas da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa - FUNDEP. O
Presidente colocou o projeto em votação, o qual foi aprovado com 26 votos favoráveis e
uma abstenção. OUTROS: a) Relatório sobre a Expansão da UFMG: 2006 a 2016,
versão 1.0, datado de 27 de setembro de 2016: O Presidente deu ciência ao plenário sobre
o referido relatório preliminar, apresentado na Reunião do Conselho Universitário em
27/10/2016, que trata de uma análise do processo de expansão da Universidade Federal de
Minas Gerais, no período de 2006 a 2016, abordando as dimensões de ensino, pesquisa e
extensão, recurso humanos, infraestrutura e serviços, bem como a evolução dos recursos
orçamentários que o Governo Federal, através do Ministério da Educação, destinou à nossa
universidade. O Presidente comunicou que, ainda neste mês, a nossa unidade receberá a
visita de um representante da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, especificamente
nos Programas de Pós-Graduação dos Departamentos de Física e Química. 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 28 de setembro 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.x.x.x.x.x.
Esta ata foi aprovada pela Congregação do
ICEx em sua reunião realizada no dia
26/10/2016

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