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ATA DA 430ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO
DIA 26 DE ABRIL DE 2017.
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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil dezessete, 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, Arnaldo de
Albuquerque Araújo, Bernardo Nunes Borges de Lima, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario
Windmöller, Eduardo Nicolau dos Santos, Ezequiel Rodrigues Barbosa, Flávio Bambirra Gonçalves,
Hélio Anderson Duarte, José Nagib Cotrim Árabe, Luiz Gustavo Farah Dias, Magda Carvalho Pires,
Marcos Antônio da Cunha Santos, Marcos Oliveira Prates, Rogério Magalhães Paniago, Seme
Gebara Neto e Thaís Paiva Galleti. Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos:
Carla Pereira Ricardo, Jean Henrique Ferreira Freire e Wladimir Teodoro da Silva. Discentes
presentes: Guilherme de Souza Mendonça Silva, Hygor Hernane Telles e Silva, Leonardo Oliveira
Machado de Sousa e Daniela Vasconcelos. Ausência Justificada: do professor José Guilherme
Moreira. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou o plenário dando início
aos trabalhos. Informes: a) o Presidente apresentou para o plenário a professora Ana Maria Gontijo
Figueiredo - Presidente da Comissão Permanente do Pessoal Docente - CPPD, que fez um breve
relato acerca do ReCAD. A referida professora, solicitou aos departamentos o encaminhamento à
CPPD, de todos os problemas encontrados na alimentação do ReCAD, pontuando quais acertos
deverão ser feitos, sugerindo a forma correta e desejada, porém, indicando apenas o quantitativo,
não necessariamente os nomes. Após a apresentação o Presidente agradeceu a presença da professora
Ana Maria Gontijo Figueiredo. Catracas: em seguida, o Vice-Diretor professor Francisco
Dutenhefner deu alguns informes acerca das catracas, a saber: - a lista para a liberação dos
terceirizados já foi encaminhada; para os casos de acessos eventuais, serão fornecidos cartões, toda
dinâmica está sendo elaborada junto ao Laboratório de Tecnologia da Informação. Todas as
pendências estão sendo levantadas e, por enquanto, não há previsão para o início do uso das catracas
em nossa unidade. b) O Presidente deu boas vindas aos professores Remy de Paiva Sanchis e Luiz
Gustavo Farah Dias, eleitos para os cargos de Coordenador e Subcoordenador, respectivamente, do
Programa de Pós-Graduação em Matemática e ao professor Clodoveu Augusto Davis Junior eleito
para o cargo de Coordenador, do Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas de Informação
(recondução); c) O Presidente deu ciência ao plenário sobre o Ofício/UFMG/GR/Nº 0250/2017,
datado de 05 de abril de 2017, referente à resposta do Reitor à proposta de implantação da jornada de
30 horas para os servidores técnicos administrativos em educação do departamento de física de nossa
unidade, na qual não foi possível implementar a referida proposta, tendo em vista que a mesma não
foi aprovada no âmbito do Departamento de Física e na Congregação de nossa unidade; d) Portaria
17/2017 - PRPq: O Presidente deu ciência ao plenário acerca da recondução do Prof. Luiz Henrique
Duczmal , do Departamento de Estatística, junto ao Comitê Assessor de Ciências Exatas e da Terra,
com mandato de 06/04/2017 à 06/04/2019. 1 - Análise da Ata da Reunião Ordinária da
Congregação realizada no dia 29/03/2017. Após correções nas linhas 57 e 66, a referida ata foi
aprovada com 15 votos favoráveis e 04 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão e
Pesquisa. O Presidente consultou ao plenário sobre a dinâmica para análise e votação em bloco dos
projetos de extensão, pesquisa, programa, prestação de serviços e eventos, constantes na planilha,
conforme Anexo I desta ata. Após concordância unânime do plenário, 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 com 19 votos favoráveis e 01 abstenção. 4 - Progressões Funcionais. O
Presidente colocou o assunto em discussão, em seguida passou para votação dos pedidos listados no
documento constante no “Anexo III” desta ata, obtendo a aprovação com 19 votos favoráveis e 01
abstenção. 5 - Indicações dos membros para constituição Da Comissão Avaliadora dos pedidos
de promoção para a classe E, Professor Titular - 2017/1º, encaminhada pelo Departamento de
Física - ICEx. Membros Titulares - Prof. Ênio Frota da Silveira - PUC-Rio, Prof. Mário José de
Oliveira - IF-USP, Profa. Belita Koiller - IF-UFRJ e Prof. Kepler de Souza Oliveira Filho - IFUFRGS. - Membros Suplentes - Prof. Miguel Alexandre Novak - IF-UFRJ e Prof. Wagner
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Figueiredo - Departamento de Física-UFSC. O Presidente colocou a composição em votação, a qual
foi aprovada por unanimidade. 6 - Indicações dos membros para constituição Da Comissão
Avaliadora dos pedidos de promoção para a classe E, Professor Titular - 2017/1º, encaminhada
pelo Departamento de Matemática - ICEx. O professor Eduardo Nicolau dos Santos pediu a
palavra neste instante para enfatizar a importância de se colocar o endereço eletrônico do Lattes nas
indicações dos membros da comissão, sugerindo que os demais departamentos façam da mesma
forma como o Departamento de Matemática o fez. Proposta para composição da Comissão
Avaliadora: - Membros Titulares - Prof. Abramo Hefez (UFF), Prof. Carlos tomei (PUC-Rio), Prof.
Paolo Piccione (USP) e Prof. Walcy Santos (UFRJ). Membros Suplentes - Prof. Eduardo de
Sequeira Esteves (IMPA) e Prof. Emmanuel Araújo Pereira (Física - UFMG). O Presidente colocou
a composição em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 7 - Indicações dos membros para
constituição Da Comissão Avaliadora dos pedidos de promoção para a classe E, Professor
Titular - 2017/1º, encaminhada pelo Departamento de Química - ICEx. - Membros Titulares Prof. Roberto B. Faria(UFRJ - Rio de Janeiro), Prof. Koiti Araki(USP -São Paulo), Profa. Liane
Márcia Rossi(USP - São Paulo) e Prof. Paulo Sérgio Santos(USP - São Paulo). Membros Suplentes
- Prof. Ronei Jesus Poppi(UNICAMP - Campina) e Prof. Carlos Augusto Rosa(ICB - UFMG). O
Presidente colocou a composição em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 8 - Parecer
encaminhado pela Profa. Carmela Maria Polito Braga, coordenadora do Curso de Graduação
em Engenharia de Controle e Automação, da Escola de Engenharia, referente ao pedido da
aluna Angélica Fonseca Pinto Vieira, para que estágio realizado como não obrigatório seja
aceito como estágio obrigatório, cujo pedido foi indeferido pelo Colegiado do Curso de
Graduação em Química, em sua reunião realizada no dia 13 de março de 2017. O Presidente
passou a palavra para o Vice-Presidente, professor Francisco Dutenhefner, que fez um breve-relato
sobre o processo de interesse da discente Angélica Fonseca Pinto Vieira. Em seguida o Presidente
colocou o assunto em discussão, passando a palavra para o Coordenador do Colegiado do Curso de
Graduação em Química e Química Tecnológica, professor Amary César Ferreira, que protestou
sobre a forma da condução dos documentos, em seguida leu o parecer do Colegiado acerca do
assunto e pontuou sobre a regulamentação de estágios no curso em questão. Fez menções sobre um
caso ocorrido no Curso de Física em 2015, no qual um discente saiu para um intercâmbio sem a
prévia autorização do Colegiado, fazendo uma analogia com o caso em tela, pois o referido estágio
tratado neste recurso, também não foi autorizado pelo Colegiado do Curso de Química. Enfatizou
que o Termo de Compromisso do Estágio deve ser assinado pelo Colegiado, pois este tem o
conhecimento da situação acadêmica do aluno. Finalizando sua fala, salientou, mais uma vez, que o
referido estágio não foi autorizado pelo Colegiado. Após longa discussão do plenário foi solicitada
pelo professor Amary Cesar Ferreira, vistas ao referido processo. O pedido foi concedido, sendo esta
pauta transferida para a próxima reunião da Congregação. 9 - OF.Circular/UFMG/GR/Nº06/2017,
que trata da indicação de um nome a ser condecorado com a Medalha Reitor Mendes
Pimentel, se for o caso. O Presidente comunicou ao plenário que o Departamento de Matemática
encaminhou a indicação do Professor Édson Durão Júdice e o Departamento de Química
encaminhou a indicação do Professor José Israel Vargas. Após ouvir os argumentos das chefias dos
departamentos supramencionados, o Presidente colocou o assunto em discussão, passando em
seguida para a votação na qual a indicação do Professor Édson Durão Júdice recebeu 7 votos
favoráveis e a indicação do Professor José Israel Vargas recebeu 4 votos favoráveis, havendo o
registro de 04 abstenções. Aditamento: 10 - 1º Termo Aditivo - Contrato Sistema de Inovação e
Inteligência Geográfica (SING), aprovado “ad-referendum” da Câmara do Departamento de
Ciência da Computação, em 25/04/2017. Em votação, o referido termo foi aprovado por
unanimidade. OUTROS: a) Relatório da Comissão de Reestruturação do Laboratório de
Computação de Alto Desempenho do ICEx. Por falta quórum regulamentar este assunto foi retirado
de pauta e entrará na próxima reunião da Congregação. 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 26 de abril de 2017.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.
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Esta ata foi aprovada pela Congregação do
ICEx em sua reunião realizada no dia
31/05/2017

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