Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 426ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016.
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Aos nove dias do mês de novembro 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, Amary
César Ferreira, Ângelo de Fátima, Aniura Milanés Barrientos, Arnaldo de Albuquerque Araújo,
Bernardo Nunes Borges de Lima, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario Windmöller, Eduardo
Nicolau dos Santos, Hamilton Prado Bueno, José Guilherme Martins Alves Moreira, José
Marcos Silva Nogueira, José Nagib Contrim Árabe, Jussara Marques de Almeida Gonçalves,
Magda Carvalho Pires, Marcos Antônio da Cunha Santos, Marcos Oliveira Prates, Nivaldo
Lúcio Speziali, Nivaldo Lúcio Speziali, Remy de Paiva Sanchis, Renato Antônio Celso Ferreira,
Rogério Magalhães Paniago, Rosangela Helena Loschi, Seme Gebara Neto, Sílvia Helena
Paixão Alencar, Thaís Paiva Galleti e Thiago Ferreira de Noronha. Representantes dos
Servidores Técnico-Administrativos: Carla Pereira Ricardo, Marília Pacheco Diniz, Mirra
Angelina Neres da Silva e Ricardo Carvalhães Henrique. Discentes presentes: Hygor Hernane
Telles e Silva, Leonardo Oliveira Machado de Sousa e Guilherme de Souza Mendonça Silva.
Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou o plenário dando início aos
trabalhos. Informes: a) O Vice-Presidente informou que devido à mudança no contrato firmado
com a Universidade acerca dos terceirizados, ocorrida em abril do corrente ano, houve uma
diminuição expressiva no quadro funcional dos terceirizados da manutenção em nossa unidade,
sendo necessário manter alguns funcionários do quadro atual com recursos próprios. Enfatizou
que a Pró-Reitoria de Administração - PRA, está comprometida em normalizar a referida
situação, o mais breve possível. Diante do exposto, informou que as manutenções do prédio de
nossa unidade, serão realizadas de acordo com as prioridades; b) O Presidente passou a palavra
para o representante dos servidores técnico-administrativos, Ricardo Carvalhães Henrique que
informou que após a assembleia do sindicato, realizada em 09 de novembro de 2016, os
funcionários decidiram aderir à greve, a partir do dia onze de novembro. Os técnicoadministrativos de nossa unidade vão se reunir para decidirem acerca das atividades essenciais.
O Presidente solicitou aos mesmos, a indicação de uma comissão com a qual tratará os assuntos
pertinentes à greve. 1 - Ocupação do ICEx: O Presidente informou que no dia oito de
novembro, houve uma reunião dos docentes do ICEx (conforme lista de presença anexa), sendo
que nesta reunião foram apresentadas três propostas, a saber: 1ª proposta - Que a Congregação
suspenda as aulas e provas dos cursos de graduação sob qualquer forma e atividades didáticas,
até que um novo calendário da UFMG seja definido; 2ª proposta - Que os professores sejam
conclamados a não agredir os estudantes verbalmente e que evitem ações que configurem
discriminações vinculadas a hierarquia e ocupações funcionais; 3ª proposta - Que a
Congregação do ICEx emita nota contrária a PEC 241, ainda esta semana, pelos seus efeitos
destruidores a Universidade pública, gratuita e de qualidade. Após discussão o Presidente
colocou as propostas em votação, obtendo os seguintes resultados: - 1ª proposta, conforme
Anexo I desta ata, foi aprovada com 23 votos favoráveis, 02 contrários e 01 abstenção; 2ª
proposta, conforme Anexo II desta ata, foi aprovada com 26 votos favoráveis e 01 abstenção; 3ª
proposta, conforme Anexo III desta ata, foi aprovada com 26 votos favoráveis e 01 abstenção.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à sessão, da qual, eu,
Fernanda Polly Alves dos Santos Domingos Pains, secretária em exercício, lavrei a presente ata,
que se será assinada por mim e pelos demais presentes, em livro complementar a este, em 09 de
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