Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 427ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016.
6

12

18

24

30

36

42

48

54

Aos trinta 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, Clodoveu Augusto Davis Junior, Dario Windmoller, Denise Burgarelli Duczmal, Eduardo
Nicolau dos Santos, Ezequiel Rodrigues Barbosa, Fabio Enrique Brochero Martínez, Flávio
Bambirra Gonçalves, Hamilton Prado Bueno, José Marcos Silva Nogueira, José Nagib Cotrim
Árabe, Jussara Marques de Almeida Gonçalves, Magda Carvalho Pires, Marcos Antônio da Cunha
Santos, Marcos Oliveira Prates, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Remy de Paiva Sanchis, Renato
Antônio Celso Ferreira, Rogério Magalhães Paniago, Rosangela Helena Loschi, Seme Gebara Neto e
Thais Paiva Galleti. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: não estiveram
presentes nesta reunião. Discentes presentes: Hygor Hernane Telles e Silva, Leonardo Oliveira
Machado de Sousa, Natalia Maria Borges Ladeira e Joel Morais Leal. Ausências Justificadas: dos
professores Arnaldo de Albuquerque Araújo e José Guilherme Moreira. Havendo quórum
regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes dando início aos trabalhos. Informes:
a) O Presidente informou ao plenário sobre o Resultado da Eleição para Representantes dos
Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação, conforme Edital CEC 04/2016 - CEPE (02
vagas), do qual foram eleitos os professores Renato Antônio Celso Ferreira - Titular (Departamento
de Ciência da Computação) e Denise Burgarelli Duczmal – Suplente, (Departamento de
Matemática); b) O Presidente apresentou o resultado da consulta aos docentes do Instituto de
Ciências Exatas, realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2016, conforme “Anexo IV” desta Ata;
c) O Presidente leu a carta recebida pelo professor Amary César Ferreira, coordenador do Colegiado
do Curso de Química e Química Tecnológica, acerca do comportamento da estudante Angélica
Vieira, conforme consta no “Anexo V” desta Ata. O Presidente informou que será designada uma
Comissão Disciplinar para apurar o caso em questão. Outros: Neste momento, o Presidente pediu a
inversão de pauta, havendo concordância do plenário, deu ciência à Congregação sobre o Ofício
023/2016-DAICEx, datado de 26 de novembro de 2016, encaminhado pelo Coordenador-geral do
DAICEx, Hygor Hernane Telles e Silva, no qual trata da solicitação para a correção do número de
cadeiras ocupadas pela representação discente junto à Congregação, que obedecendo o critério do
parágrafo primeiro do artigo 102 do Regimento Interno e o Art. 78 do Estatuto da UFMG, a
representação discente passará a ocupar 06 cadeiras em sua totalidade junto à Congregação de nossa
unidade. Após análise e discussão, o Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado
com 16 votos favoráveis e 08 abstenções. 1 - Análise da Ata da Reunião Ordinária da
Congregação realizada no dia 26/10/2016: Após análise, o Presidente a colocou em votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. 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 dos projetos, cursos, programa,
convênio e prestações de serviços, constantes nas planilhas do “Anexo I” desta ata, tendo sido 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 por unanimidade. 4 - Progressões Funcionais. Após análise, os pedidos listados no
documento constante no “Anexo III” desta ata, foram aprovados com 23 votos favoráveis e 01
abstenção. 5 - Proposta de concessão de título de Professor Emérito do ICEx ao docente
Roberto da Silva Bigonha, do Departamento de Ciência da Computação, (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 Ciência da Computação, professor José Nagib Contrim Árabe, que fez um breve
relato sobre os relevantes serviços prestados pelo referido professor. Em seguida, a professora
Rosangela Helena Loschi fez algumas menções sobre a visão acadêmica do referido professor,
reiterando a merecida indicação. O Chefe do Departamento de Estatística, Professor Marcos
Antônio da Cunha Santos, reforçou as menções da professora Rosangela Helena Loschi, salientando
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que o vasto conhecimento do professor Roberto da Silva Bigonha o ajudou muito. O professor José
Marcos da Silva Nogueira enfatizou sua admiração e o reconhecimento de todo seu trabalho e o
merecido título. Após análise da proposta fundamentada subscrita por 33 membros da Congregação,
128 professores e por 40 funcionários Técnico-Administrativos 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.” O Presidente indicou os professores Francisco
Dutenhefner, Vitor Modesto De Bellis e Ariete Righi para procederem à apuração dos votos. Após
apuração, a referida proposta foi aprovada por unanimidade. 6 - Indicação para o Comitê Assessor
da área de Ciência Exatas e da Terra, aprovada “ad-referendum” da Diretoria do ICEx. Devido
o desligamento, a pedido, da professora Rossimiriam Pereira de Freitas do referido comitê, foram
aprovadas “ad-referenda” da Congregação, as indicações dos professores Luiz Carlos Alves de
Oliveira (Departamento de Química), Luiz Chaimowicz (Departamento de Ciência da Computação),
Cristiano Fantini Leite (Departamento de Física) e Marcelo Richard Hilário (Departamento de
Matemática), para que dentre estes, seja escolhido pela Pró-Reitoria de Pesquisa o novo membro
paro referido comitê. A lista em questão, foi referendada por unanimidade. 7 - Resultado final
apresentado pela comissão avaliadora em 31/10/2016 referente ao processo da Promoção para
Classe D, Professor Associado - 2016/2º. O Presidente comunicou que a Comissão Avaliadora
apresentou os resultados dentro do prazo de 48 horas, conforme Resolução Complementar 04/2014
de 09 de setembro de 2014. 8 - Carta dos Professores Cesar de Souza Eschenazi e Armando Gil
Magalhães, do Departamento de Matemática, solicitando a não homologação do Processo de
Avaliação para Promoção Classe E - Professor Titular do Departamento de Matemática. O
Presidente colocou o assunto em discussão e os membros reforçaram da necessidade de uma
definição de parâmetros acerca das decisões das promoções para que professores envolvidos não
sejam prejudicados. O Presidente informou que, o mais breve possível, será instituída uma comissão
para discutir sobre esses parâmetros. Os pedidos dos professores supramencionados, não foram
aceitos pelo plenário. 9 - Análise e aprovação do parecer final conclusivo sobre a Promoção para
a Classe E, Professor Titular - 2016/2º, do Departamento de Ciência da Computação, emitido
pela Comissão Avaliadora: - professores Marilza Andrade da Silva Bigonha (não habilitada),
Rodolfo Sérgio Ferreira de Resende (não habilitado) e Sérgio Vale Aguiar Campos (recurso habilitado). Após análise o Presidente o colocou em votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
10 - Análise e aprovação do parecer final conclusivo sobre a Promoção para a Classe E,
Professor Titular - 2016/2º, do Departamento de Física, emitido pela Comissão Avaliadora: professor Roberto Magalhães Paniago (não habilitado). Após análise, o Presidente o colocou em
votação, tendo sido aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção. 11 - Análise e aprovação do
parecer final conclusivo sobre a Promoção para a Classe E, Professor Titular - 2016/2º, do
Departamento de Matemática, emitido pela Comissão Avaliadora: - Departamento de
Matemática - professores Armando Gil Magalhães Neves (não habilitado), Cesar de Souza Eschenazi
(não habilitado) e Rogério Santos Mol (não habilitado). Após análise o Presidente o colocou em
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 12 - Análise e aprovação do parecer final
conclusivo sobre a Promoção para a Classe E, Professor Titular - 2016/2º, do Departamento
de Química, emitido pela Comissão Avaliadora:- professores José Dias de Souza Filho
(habilitado), Rosária da Silva Justi (habilitada) e Rosemeire Brondi Alves (habilitada). Após análise,
o Presidente o colocou em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 13 - Acordo que visa
permitir dupla-Diplomação entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o Instituto de
Ciências e Tecnologias de Paris - França. O Presidente passou a palavra para o chefe do
departamento de Física, professor Rogério Magalhães Paniago, que fez um breve relato sobre o seu
parecer. Após análise o Presidente colocou o acordo em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. 14 - Parecer encaminhado pela Profa. Ariete Righi - subcoordenadora do Colegiado
do Curso de Graduação em Física, referente ao pedido de reinclusão do aluno Márcio Luiz Morais
Araújo Júnior, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas de Informação, em
sua reunião realizada no dia 22/09/2016. O Presidente passou a palavra para o coordenador do Curso
de Sistemas de Informação, Professor Clodoveu Augusto Davis Junior, que fez um breve relato da
vida acadêmica do referido aluno, em seguida colocou o parecer em votação, que foi pelo
indeferimento do pedido, tendo sido aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção. 15 - Parecer
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encaminhado pela Profa. Aniura Milanês Barrientos - subcoordenadora do Colegiado do Curso
de Graduação em Matemática, referente ao pedido de reinclusão do aluno Guilherme Afonso Elífas
Gibosky, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas de Informação, em sua
reunião realizada no dia 22/09/2016. O Presidente passou a palavra para o coordenador do Curso de
Sistemas de Informação, professor Clodoveu Augusto Davis Junior, que fez um breve relato da vida
acadêmica do referido aluno, em seguida colocou o parecer em votação, que foi pelo indeferimento
do pedido, tendo sido aprovado por unanimidade. 16 - Parecer encaminhado pela Profa. Magda
Carvalho Pires - coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, referente ao
pedido de reinclusão da aluna Kátia Pereira Gomes, indeferido pelo Colegiado do Curso de
Graduação em Matemática, modalidade a Distância. O Presidente passou a palavra para a professora
Magda Carvalho Pires que fez um breve relato sobre seu parecer, que foi pelo indeferimento do
pedido, em seguida o Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. 17 - Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços nº 072/14-00 “Curso de
Especialização em Estatística”, coordenado pela professora Ela Mercedes Medrano de Toscano, do
Departamento de Estatística, aprovado “ad-referendum” pela Diretoria do ICEx, em 18/11/2016. O
Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Estatística, Prof. Marcos da Cunha
Santos, que falou da necessidade da prorrogação do referido curso, uma vez que há alunos
matriculados que ainda necessitam completar os créditos e outros em trabalhos de final de curso,
necessitando desta prorrogação. O Presidente colocou o termo aditivo em votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. 18 - Discussão da continuidade da suspensão das atividades didáticas
do ICEx, conforme decisão da Reunião Extraordinária da Congregação realizada em 09 de
novembro do corrente ano. O Presidente colocou o assunto em discussão e o plenário sugeriu que
tal assunto fosse tratado na próxima reunião da Congregação, prevista para o dia 16 de dezembro de
2017. Esta sugestão foi aprovada com 21 votos favoráveis, 02 votos contrários e 01 abstenção. O
Presidente comunicou ao plenário, que na próxima reunião extraordinária da Congregação prevista
para o dia 16 de dezembro do corrente ano, deverão ser analisadas as definições dos procedimentos e
critérios de desempenho docentes para fins de Progressões Funcionais dos Departamentos, portanto,
cada chefe deverá encaminhar suas sugestões, para que sejam analisadas. 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 será assinada por mim e
pelos demais presentes, em livro complementar a este, em 30 de novembro 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.x.x.x.x.
Esta ata foi aprovada pela Congregação do
ICEx em sua reunião realizada no dia
29/03/2017

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