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Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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, Bernardo Lanza
Queiroz, Bernardo Nunes Borges de Lima, Carlos Henrique Monken, Clodoveu Augusto
Davis Junior, Dorgival Olavo Guedes Neto, Eduardo Nicolau dos Santos, Ezequiel
Rodrigues Barbosa, Flávio Bambirra Gonçalves, José Guilherme Martins Alves Moreira,
José Nagib Cotrim Árabe, Magda Carvalho Pires, Marcos Antônio da Cunha Santos, Marcos
Oliveira Prates, Remy de Paiva Sanchis, Rogério Magalhães Paniago e Seme Gebara Neto.
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos: Mirra Angelina Neres da Silva.
Discentes presentes: Hygor Hernane Telles e Silva, Leonardo Oliveira Machado de Sousa, Natália
Maria Borges Ladeira, Jean Henrique Ferreira Freire e Joel Morais Leal. Ausência Justificada: do
professor Arnaldo de Alburquerque Araújo. Havendo quórum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou os presentes dando início aos trabalhos. Informes: a) O
Presidente deu ciência ao plenário sobre a carta encaminhada pelo professor Fernando
Magno Quintão Pereira, do Departamento de Ciência da Computação, na qual manifestou
sua frustração ante a ocupação do Prédio do ICEx; b) O Presidente deu ciência ao plenário
sobre a carta encaminha pela aluna Angélica Fonseca Pinto Vieira, do curso de química, na
qual solicita à Congregação que peça ao Colegiado de Química a priorização da análise de
sua solicitação de validação de estágio para que aconteça ainda no ano corrente. Neste
momento, o coordenador do Curso de Graduação em Química e Química Tecnológica,
professor Amary César Ferreira, entregou uma carta ao Presidente da Congregação, na qual
solicitou a abertura de uma comissão de sindicância contra a referida aluna, alegando
injúrias. Diante do exposto, o Presidente sugeriu que o referido assunto fosse tratado na
próxima reunião do Colegiado de Química e posteriormente, fosse encaminhado para análise
da Congregação, em sua próxima reunião. Quanto à carta apresentada pelo referido
professor, o Presidente informou que o referido pedido será analisado; c) Transferência de
Gestão de Espaço Físico referentes às salas 1027 e 1011. O Presidente passou a palavra para
o Chefe do Departamento de Matemática, Professor Bernardo Nunes Borges de Lima, o qual
sugeriu que o referido assunto deveria entrar como ponto de pauta e não como informe, uma
vez que deverá ser aprovado pelo plenário. Acatando a sugestão do referido professor, o
Presidente transferiu o referido assunto em tela para o último ponto de pauta. 1 - Proposta
de Readequação do Calendário Acadêmico dos anos de 2016 e 2017, decidido em
Reunião do Conselho Universitário em 13 de dezembro de 2016. O Presidente pediu
permissão para inversão desta pauta. 2 - Definição dos procedimentos e critérios de
desempenho docente para fins de Progressão Funcional do Departamento de Ciência
da Computação. 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
critérios. Em seguida, o Presidente colocou os critérios em votação, tendo sido aprovados
por unanimidade. 3 - Definição dos procedimentos e critérios de desempenho docente
para fins de Progressão Funcional do Departamento de Estatística. O Presidente passou
a palavra para o Chefe do Departamento de Estatística, professor Marcos Antônio da Cunha
Santos, que fez um breve relato sobre os critérios. Em seguida, o Presidente colocou os
critérios em votação, tendo sido aprovados por unanimidade. 4 - Definição dos
procedimentos e critérios de desempenho docente para fins de Progressão Funcional
do Departamento de Matemática. O Presidente passou a palavra para o Chefe do
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Departamento de Matemática, Professor Bernardo Nunes Borges de Lima, que prestou os
esclarecimentos necessários informando que a tabela de pontuação será adequada
posteriormente. O Presidente colocou os critérios em votação, tendo sido aprovados por
unanimidade. 5 - Definição dos procedimentos e critérios de desempenho docente para
fins de Progressão Funcional do Departamento de Física. O Presidente passou a palavra
para o Chefe do Departamento de Física, professor Rogério Magalhães Paniago, que fez um
breve relato sobre os critérios. Em seguida, o Presidente colocou os critérios em votação,
tendo sido aprovados por unanimidade. 6 - Definição dos procedimentos e critérios de
desempenho docente para fins de Progressão Funcional do Departamento de Química.
O Presidente colocou os critérios em votação, tendo sido aprovados por unanimidade. 7 Recurso referente ao processo da Promoção para a Classe E, Professor Titular –
2016/2, encaminhado pelo professor Armando Gil Magalhães Neves, do Departamento
de Matemática. Antes de dar início a esta pauta, o Presidente consultou ao plenário sobre o
pedido do referido professor, em se pronunciar ao plenário sobre seu recurso, antes do
assunto entrar em discussão. Após concordância do plenário, o professor requerente expos
sua insatisfação quanto ao resultado apresentado pela comissão, considerando como
abusivos os critérios aplicados pela comissão, como também interpôs recurso contra a
decisão da Congregação em sua reunião realizada no dia 30 de novembro de 2016, quando
homologou o Parecer Final Conclusivo da Comissão Avaliadora do processo em questão.
Após discussão, os membros da Congregação reforçaram acerca da necessidade das
definições de parâmetros pertinentes às decisões para às promoções, evitando assim, que
professores se sintam prejudicados. O Presidente reiterou que serão tomadas as devidas
providências para constituição de uma comissão que fará o estudo dos parâmetros em
questão. Em seguida, o Presidente colocou o recurso em votação, tendo sido indeferido com
12 votos contrários, 03 favoráveis, e 05 abstenções. 1 - Proposta de Readequação do
Calendário Acadêmico dos anos de 2016 e 2017, decidido em Reunião do Conselho
Universitário em 13 de dezembro de 2016: O Presidente colocou o assunto em discussão,
informando das decisões tomadas por outras unidades, referentes ao retorno das atividades
acadêmicas. Em seguida passou a palavra para o discente Joel Morais Leal, que se
manifestou acerca da carta encaminhada pelo professor Fernando Magno Quintão Pereira
(vide Informe “a” desta ata), salientando que compreende a frustração do referido professor,
e que em nome de todos os manifestantes, gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir
desculpas pelos excessos cometidos por alguns alunos, enfatizando que, infelizmente, estes,
não souberam lidar com certas situações, reforçando também que várias medidas foram
tomadas visando uma melhor organização no prédio de nossa unidade. Pediu aos membros
do plenário que fossem favoráveis para que o início das aulas fosse marcado para depois do
dia 02 de janeiro de 2017, considerando que vários estudantes poderão ter dificuldades em
retonar de suas cidades neste período de final de ano. Após discussões, os membros
chegaram à conclusão que, considerando a hipótese da existência de casos e acasos, sendo
impossível atender a todos quanto ao início das atividades acadêmicas, serão dadas três
sugestões referentes ao início das atividades acadêmicas, a saber: 1ª proposta - início das
atividades acadêmicas no dia 19 de dezembro de 2016, cuja votação obteve 14 votos
favoráveis e 06 votos contrários; 2ª proposta - início das atividades acadêmicas no dia 02 de
janeiro de 2017, cuja votação obteve 07 votos favoráveis e 13 votos contrários e a 3ª
proposta - início das atividades acadêmicas no dia 19 de dezembro de 2016, porém, com
interrupção das atividades acadêmicas na semana do dia 26 a 30 de dezembro de 2016, cuja
votação obteve 16 votos favoráveis e 04 votos contrários. Diante do exposto, o Presidente
comunicou que emitirá uma nota para a comunidade de nossa unidade comunicando da
decisão. A pedido dos membros foi solicitado também, que nesta nota fosse acrescentada a
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recomendação para que haja diálogo e bom senso entre todos os membros da comunidade no
cumprimento do calendário e das atividades que permitirão o encerramento do segundo
semestre letivo de 2016. Informe: (c) - Transferência de Gestão de Espaço Físico referentes
às salas 1027 e 1011. O Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de
Matemática, Professor Bernardo Nunes Borges de Lima, que fez um breve relato acerca da
transferência de Gestão de Espaço Físico referentes às salas 1027 e 1011, conforme ofício
DIR.ICEx.0241/2016, datado de 06 de dezembro de 2016, a qual foi aprovada com 19 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 minuta da ata, que será assinada por mim e pelos demais
presentes, em livro complementar a este, em 16 de dezembro de 2016. 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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