Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 441ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018.
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Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil dezoito, 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 Francisco Dutenhefner, Vice-Diretor do Instituto,
com a presença dos seguintes membros: Professores: Aldo Procacci, Ana Cristina Vieira,
Aniúra Milanés Barrientos, Bernardo Lanza Queiroz, Clodoveu Augusto Davis Júnior,
Cristiano Fantini Leite, Denise Burgarelli Duczmal, Eduardo Nicolau dos Santos, Glaura da
Conceição Franco, Marcos Oliveira Prates, Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Maria
Helena de Araújo, Omar Paranaíba Vilela Neto, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Rubén
Dario Sinisterra Millán, Thaís Rotsen Correa, Valmir Fascio Juliano, Wagner Barreto de
Souza e Wagner Meira Júnior. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos:
Jean Henrique Ferreira Freire, Marília Pacheco Diniz e Wladimir Teodoro da Silva.
Representantes Discentes: Giulia Monteiro Silva Gomes Vieira, Leonardo Oliveira
Machado de Souza, Mirian Franciele da Silva e Rafael Wemerson Soares Porto. Havendo
quórum regulamentar, o Senhor Vice-Presidente cumprimentou o plenário e antes de dar
início aos trabalhos, justificou a ausência do Diretor, professor Antônio Flávio de Carvalho
Alcântara, que foi convidado para participar de uma Avaliação Institucional fora de Belo
Horizonte. Informes: a) O Vice-Presidente deu boas vindas à professora Gisele Lobo
Pappa, eleita para o cargo de Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Computação; b) O Vice-Presidente deu boas vindas às professoras Thais Rotsen
Correa e Magda Carvalho Pires, eleitas para os cargos de Coordenadora e
Subcoordenadora, respectivamente, do Colegiado do Curso de Graduação em Estatística; c)
Aditamento: O Vice-Presidente deu boas vindas aos professores Ana Cristina Vieira e
Henrique de Melo Versieux, eleitos para os cargos de Chefe e Subchefe, respectivamente,
do Departamento de Matemática. Antes de dar início à primeira pauta, o Vice-Presidente
informou ao plenário sobre a preocupação da Diretoria com a saúde mental dos alunos desta
instituição. Comunicou que foi marcada uma reunião para o dia 03 de maio de 2018, às 15h,
com os Chefes de Departamentos, Coordenadores de Colegiados de Graduação,
representantes dos Diretórios Acadêmicos e Centros de Estudos desta unidade, quando serão
discutidas as questões relacionadas ao suicídio no ambiente acadêmico. Esclareceu que a
Reitoria em conjunto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE e o Serviço de
Assistência à Saúde do Trabalhador - SAST, estão envolvidas em trabalhos que visam à
criação de um Centro Assistencial com profissionais especializados. 1 - Análise da Ata da
Reunião Ordinária da Congregação realizada no dia 12/04/2018. O Vice-Presidente a
colocou em discussão, em seguida em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 2 Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa. O Vice-Presidente propôs ao plenário a
votação em bloco dos projetos de pesquisa, prestação de serviços, curso de pós-graduação e
evento, conforme “Anexo I” desta ata. Em seguida pediu permissão para incluir nesta pauta
os assuntos constantes no Aditamento, referentes às pautas de número 11 e 12, por serem
pertinentes a pauta em tela. Após a concordância unânime do plenário, os colocou em
votação, tendo sido aprovados com 19 votos favoráveis e 01 abstenção. 3 - Análise dos
Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”. Os pedidos de afastamentos listados
no documento constante no "Anexo II" desta ata foram analisados em bloco e referendados
por unanimidade. 4 - Progressões Funcionais. O Vice-Presidente solicitou a inclusão de
três processos de progressões de docentes do Departamento de Química, contidos no
Aditamento desta reunião, conforme pauta de nº 12. Após a concordância do plenário,
passou para análise em bloco, havendo correção na linha 5, cuja data é 18/02/2018 e não
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18/12/2018 e na linha 15, referente à docente Sílvia Helena Paixão Alencar, corrigindo a
coluna onde consta Associado II para Associado III. Em seguida passou para a votação dos
pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata, que foram aprovados por
unanimidade. Neste momento o Vice-Presidente pediu inversão de pauta passando para a de
nº 6 - Estágio Probatório, do professor Julian Eduardo Haddad, do Departamento de
Matemática. O Vice-Presidente colocou o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação
do referido estágio em votação, favorável ao desempenho do professor, cuja aprovação do
plenário foi por unanimidade. 5 - Ofício. 23/2018/MAT/ICEx/UFMG, que trata do
parecer sobre memorial do professor Jean Carlos da Silva que solicita redistribuição
da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o Departamento de Matemática da
Universidade Federal de Minas Gerais. O Vice-Presidente passou a palavra para a Chefe
do Departamento de Matemática, professora Ana Cristina Vieira, que comunicou ao plenário
que o professor em questão foi aprovado no último concurso realizado no referido
departamento, no qual foram homologadas 05 vagas e assim que houvesse disponibilidade
de uma vaga, esta seria destinada a ele. O Departamento foi contemplado com duas vagas,
sendo uma destinada ao referido professor e a outra para concurso. Salientou que esta
redistribuição será de suma importância para o Departamento de Matemática. Em seguida, o
Vice-Presidente passou para a votação, cuja Comissão Escrutinadora, foi composta pelos
membros docentes Valmir Fascio Juliano e Rita de Cássia de Oliveira Sebastião,
respeitando-se o quórum qualificado de aprovação de pelo menos 2/3 dos membros da
Congregação, em cumprimento a Resolução do Conselho Universitário 01/1989, de 13 de
março de 1989, em votação por escrutínio secreto, apurou-se o seguinte resultado: - 22 votos
favoráveis à referida redistribuição. 7 - Ofício.24/2018/MAT/ICEx/UFMG, que trata da
Sugestão da Câmara Departamental de Matemática para composição da Comissão
Avaliadora para Promoção à Classe E - Professor Titular. O Vice-Presidente passou a
palavra para a Chefe do Departamento de Matemática, professora Ana Cristina Vieira, que
apresentou a lista com as seguintes indicações: - Membros titulares: professores Eduardo
de Sequeira Esteves (IMPA), Hemar Teixeira Godinho (UnB), José Valdo Abreu Gonçalves
(UnB) e Victor Petrogradskiy (UnB); Membros Suplentes: professores Ronald Dickman
(Física-ICEx-UFMG) e Elves Alves de Barros e Silva (UnB). Comunicou que a instalação
da comissão supramencionada está prevista para o dia 15 de junho do corrente ano, às 08
horas, na sala 3060 do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas. O
Vice-Presidente colocou a comissão em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 8 Ofício.19/2018/SA-DQ, que trata da Sugestão da Câmara Departamental de Química
para composição da Comissão Avaliadora para Promoção à Classe E - Professor
Titular. O Vice-Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Química,
professor Rubén Dario Sinisterra Millán, que apresentou vários nomes listados no
documento constante no “Anexo IV” desta ata, cujos membros ainda serão consultados e
após as confirmações destes, retornará à Congregação para conhecimento. O VicePresidente colocou a referida lista em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 9 Quadro das indicações dos Departamentos de Ciência da Computação, Matemática e
Química, para formação das Comissões Avaliadoras para Promoção para Classe D,
Professor Associado. Após discussão decidiu-se propor três comissões, sendo que os
candidatos dos Departamentos de Ciência da Computação e Química serão avaliados por
duas subcomissões composta por 03 docentes, a saber: Titulares - Professores Renato
Antônio Celso Ferreira (Ciência da Computação) e Arilza de Oliveira Porto (Química),
Suplentes – Elene Cristina Pereira Maia (Química) e Gilberto Medeiros Ribeiro (Ciência da
Computação); Externos: - professor Hani Camille Yehia (Escola de Engenharia), demais
indicações, seguir a lista do Departamento de Matemática. Os candidatos do Departamento
de Química serão avaliados pela seguinte comissão: - Titulares – Professores Aldo Procacci
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(Matemática) Enrico Antônio Colosimo (Estatística); Suplente: professora Denise Duczmal
Burgarelli (Matemática); Externo: - definir entre os nomes indicados pelo Departamento de
Matemática. O plenário sugeriu não ter suplente para membro externo. O Vice-Presidente
colocou as indicações em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. A Congregação
em reunião realizada no dia 29 de novembro de 2017, aprovou a composição de uma
Comissão Avaliadora Permanente, porém, ainda está faltando à indicação do Departamento
de Física para que esta composição entre em vigor. Foi sugerido pelo professor Clodoveu
Davis Júnior a criação de uma Resolução Interna com a definição de critérios que possam
subsidiar a Comissão Avaliadora, texto este, que deverá ser criado pela diretoria e aprovado
pela Congregação. Aditamento: 10 - Curso de Licenciatura em Química na modalidade a
Distância - Edital CAPES 05/2018, aprovado ad-referendum da Diretoria do ICEx, em
23/08/2018, cujo edital contempla novas vagas para o referido curso e 11 - Edital do
Concurso Vestibular 2018 da UFMG, para os Cursos na Modalidade Educação a
Distância, do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O Vice-Presidente
solicitou a junção das duas pautas, uma vez que tratam de assuntos similares, em seguida
passou a palavra para o Chefe do Departamento de Química, professor Rubén Dario
Sinisterra Millán, que fez um breve-relato sobre os assuntos tratados nas referidas pautas,
sendo um tratando da possibilidade de atender o polo em Contagem e possivelmente no
CAMPUS-UFMG, inicialmente a proposta visa atender o polo de Contagem, salientando
que o Departamento de Química tem infraestrutura para isto e ressaltou a importância disto
para o Departamento de Química. Já o assunto tratado na pauta de nº 11 trata de um novo
Edital da Universidade Aberta do Brasil do Concurso Vestibular 2018, do qual o
Departamento de Química manifestou seu interesse em participar. O Vice-Presidente
colocou o assunto da pauta 10 em votação, que contempla novas vagas para o Curso de
Licenciatura em Química na modalidade à distância, tendo sido referendado por
unanimidade e em seguida colocou em votação o assunto tratado na pauta 11, que trata do
Edital do Concurso Vestibular 2018 da UFMG, para os Cursos na Modalidade Educação a
Distância, do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), que se destina ao
preenchimento de vagas nos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura
em Química, que serão ofertados pela UFMG, em um polo localizado em Minas Gerais,
constituído na mesorregião, nomeada pela cidade-sede Contagem e também no Campus
Pampulha UFMG, o qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA ABERTA: O Chefe do
Departamento de Química, Professor Rubén Dario Sinisterra Millán fez menções sobre sua
preocupação com o Projeto Piloto da Jornada de 30 horas dos funcionários do Departamento
de Química. Pontuou a falta de um estudo sério sobre o impacto que o departamento possa
sofrer. Sugeriu que sejam estabelecidos critérios claros para a jornada de 30 horas.
Mencionou também sobre a necessidade de uma maior participação de todos nas atividades
sobre a saúde mental dos discentes, da importância em darmos mais atenção aos casos que
envolvem os jovens estudantes. Salientou que o número de retenção preocupa muito,
propondo uma discussão para avaliar esses impactos, como permear tudo isso. O professor
Clodoveu Davis Júnior, mencionou que as normas acadêmicas recém-aprovadas, estão mais
rigorosas e segundo a professora Denise Burgarelli Duczmal, a Pró-Reitoria de Graduação
está debatendo muito sobre este assunto. Nada mais havendo a tratar, o Vice-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 25 de abril de 2018.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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