Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 442ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018.
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Aos seis dias do mês de junho 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 Pracacci, Ana Cristina Vieira, Aniúra Milanés
Barrientos, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Denise Burgarelli Duczmal, Eduardo Nicolau
dos Santos, Flávio Bambirra Gonçalves, Gisele Lobo Pappa, Glaura da Conceição Franco,
Heitor Avelino, Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Maria Helena de Araújo, Remy de
Paiva Sanchis, Roberto Magalhães Paniago, Rosangela Helena Loschi, Rubén Dario Sinisterra
Millán, Thais Paiva Galetti, Thaís Rotsen Correa, Valmir Fascio Juliano e Wagner Meira
Júnior. Representante dos Servidores Técnico-Administrativos: Jean Henrique Ferreira
Freire. Representantes Discentes: Henrique Martins Nogueira, Leonardo Oliveira Machado
de Souza e Rafael Wemerson Soares Porto. Havendo quorum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou o plenário e antes de dar início aos trabalhos, justificou a ausência
do Diretor, professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, que foi convocado para uma
reunião com a Reitora. Informes: a) Deu ciência ao plenário sobre o Ofício. Circular PRA230/2018, que informa que, a partir do 01/06/2018 haverá redução no número de serventes
responsáveis pela limpeza e desinfecção dos sanitários no âmbito da UFMG, devido à
inclusão na Convenção Coletiva da Categoria, do adicional de insalubridade; b) Deu ciência
ao plenário que no ICEx ocorreu um significativo tombamento de bens inservíveis que foram
doados para o Instituto Federal de Minas Gerais-IFMG. Esclareceu que a UFMG propôs as
unidades que fizessem um levantamento de todos os equipamentos eletro/eletrônicos
inutilizados para que pudessem participar do Leilão, porém, o ICEx optou por fazer a doação
para o referido Instituto, trabalho este, que foi concluído com sucesso, destacando-se das
outras Unidades que até o momento ainda não conseguiram concluir o desfazimento. 1 Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa. O Presidente propôs ao plenário a votação em
bloco dos projetos de pesquisa, prestação de serviços, programa e evento, conforme “Anexo
I” desta ata. Após a concordância unânime do plenário, os colocou em votação, tendo sido
aprovados por unanimidade. 2 - 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 com 21 votos favoráveis e 01 abstenção. 3 Progressões Funcionais. O Presidente propôs ao plenário a votação em bloco dos resultados
dos pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata, que foram aprovados
por unanimidade. 4 - Proposição de outorga do título de Professor Emérito ao Professor
José Francisco Soares, do Departamento de Estatística. O Presidente pediu a inversão de
pauta, a pedido da Chefe do Departamento de Estatística, professora Glaura da Conceição
Franco, até atingir o número de membros na reunião para dar o quorum qualificado. 5 Indicações de representantes do Instituto de Ciências Exatas junto ao Conselho
Universitário, sendo um titular e um suplente, em substituição aos professores José
Marcos Silva Nogueira (DCC) e Carlos Henrique Monken (FIS), cujos mandatos
findaram em 26/05/2018. O Presidente consultou ao plenário sobre a dinâmica a ser adotada
para a votação, tendo sido sugerido como primeira opção que o titular seria o primeiro mais
votado e o suplente o segundo mais votado ou como segunda opção, haveria duas votações,
sendo a primeira para titular e a segunda para suplente. O plenário preferiu a segunda opção.
Em seguida, o Presidente designou a Comissão escrutinadora, composta pelos servidores
Wagner Meira Junior, Valmir Fascio Juliano e Jean Henrique Ferreira Freire. Após votação
(através de escrutínio secreto pelo voto de, no mínimo, dois terços dos seus membros),
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apurou-se o seguinte resultado: Ado Jorio de Vasconcelos - Titular e Bernardo Nunes Borges
de Lima - Suplente. 6 - Indicações de representantes da área de Ciências da Natureza no
Comitê Diretor do IEAT. O Presidente consultou ao plenário se haveria necessidade de
votação ou se o plenário indicaria os nomes dos professores Eduardo Campos Valadares,
Israel Vaisencher e Rochel Montero, uma vez que não houve restrição quanto ao número
solicitado. Após concordância do plenário ficou decidido o encaminhamento dos referidos
nomes como sugestão da Congregação de nossa unidade. 7 - Resultados dos Processos para
Promoção Classe D - Professor Associado - 2018/1º - Departamentos de Ciência da
Computação / Matemática / Química. O Presidente apresentou o parecer final dos
processos em questão, encaminhados pela Comissão Avaliadora, no qual os professores Ana
Paula Couto da Silva, Eduardo Magno Lages Figueiredo, Luiz Filipe Menezes Vieira, Raquel
Cardoso de Melo Minardi (todos do Departamento de Ciência da Computação), André Luis
Contiero, Henrique de Melo Versieux, Maria Cistina Costa Ferreira, Seme Gebara Neto
(todos do Departamento de Matemática) e Patricia Alejandra Robles Dutenhefner
(Departamento de Química), foram habilitados. Em seguida o colocou em votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. 8 - Parecer encaminhado pela Profa. Ana Paula Couto da
Silva, do Departamento de Ciência da Computação, referente ao pedido de reinclusão do
aluno Gabriel Carvalho, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Ciência
da Computação, em sua reunião realizada no dia 19/04/2018. O Presidente fez um breve
relato e colocou o assunto em discussão. O Discente Leonardo Oliveira Machado de Souza
pediu vistas do processo, que foi deferido pelo Presidente. 9 - Parecer encaminhado pelo
Prof. Jeroen van de Graaf, do Departamento de Ciência da Computação, referente ao
pedido de reconsideração do indeferimento de trancamento total de matrícula da aluna
Isabella Luduário Buzelin Godinho, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação
em Ciência da Computação, em sua reunião realizada no dia 19/04/2018. O Presidente
passou a palavra para o professor Omar Paranaíba Neto, que fez um breve relato sobre o
referido parecer. Em votação, o parecer que foi pelo indeferimento do pedido foi aprovado
por unanimidade. 10 - Parecer encaminhado pelo Prof. Clodoveu Augusto Davis Júnior,
do Departamento de Ciência da Computação, referente o Ofício 22/2018/AS-DQ, que
trata da redução de encargos didáticos dos assessores do Departamento de Química. O
Presidente passou a palavra para o professor Clodoveu Augusto Davis Júnior, que fez um
breve relato sobre seu parecer, o qual foi pelo deferimento do pedido em questão. Em
votação, o parecer foi aprovado com 24 votos favoráveis e 02 abstenções. Neste momento, o
Presidente professor Francisco Dutenhefner, solicitou ao plenário a inversão de pauta,
retornando para pauta de nº 04 - Proposição de outorga do título de Professor Emérito ao
Professor José Francisco Soares, do Departamento de Estatística. O Presidente passou a
palavra para a Chefe do Departamento de Estatística, professora Glaura da Conceição Franco,
que fez um breve relato sobre os motivos desta indicação. Em seguida passou a palavra para
os professores convidados, Renato Martins Assunção e Marcos Antônio da Cunha Santos, que
fizeram uma apresentação sobre o perfil acadêmico do professor José Francisco Soares. Após
análise da proposta fundamentada subscrita por 23 membros da Congregação e 235 entre
autoridades de gestão atual e passadas, docentes e técnicos 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 Rubén Dario Sinisterra Millán e Heitor Avelino para procederem à
apuração dos votos. Após apuração, a referida proposta foi aprovada por unanimidade. 11 Memorando nº 006/SEC.COLEG.GRAD.CiênciasAtuariais/2018, do Colegiado de
Ciências Atuariais, que trata da Resolução 01/2018 - “Estabelece normas para a
disciplina de Monografia”, aprovado em reunião do referido Colegiado em 20/04/2018.
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O Presidente passou a palavra para a Subcoordenadora do Colegiado do Curso de Graduação
em Ciências Atuarias, professora Thais Paiva Galleti, que fez um breve relato sobre a referida
Resolução. Após análise e discussão, o Presidente colocou a Resolução em votação, tendo
sida aprovada com 21 votos favoráveis e 01 abstenção. 12 - Resolução 01/2018 do Colegiado
dos Cursos de Química, que “Estabelece normas para a distribuição de vagas
remanescentes dos Cursos de Química e Química Tecnológica para os procedimentos de
Reopção e Rematrícula”. O Presidente passou a palavra para o Coordenador do Colegiado
do Curso de Graduação em Química e Química Tecnológica, professor Valmir Fascio Juliano,
que fez um breve relato sobre a referida Resolução. Após análise e discussão, o Presidente
colocou a Resolução em votação, tendo sida aprovada por unanimidade. Neste momento, o
Presidente solicitou ao plenário a inversão de pauta, passando para os Aditamentos, Pauta nº
14 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa: inclusão de dois projetos, o Presidente
propôs ao plenário a votação em bloco do projeto de pesquisa e extensão, conforme “Anexo I”
desta ata. Após a concordância unânime do plenário, os colocou em votação, tendo sido
aprovados com 21 votos favoráveis e 01 abtenção. Pauta nº 15 - Projeto Pedagógico do
Curso de Licenciatura em Química a distância, o Presidente passou a palavra para o
Coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Química e Química Tecnológica,
professor Valmir Fascio Juliano, que fez um breve relato sobre o referido Projeto. Após
análise e discussão, o Presidente colocou o Projeto em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. Neste momento, o Presidente retornou para o ponto de pauta nº 13 - Presença
de Gatos no ICEx, O Presidente relatou sobre a proliferação de gatos no ICEx reforçando
que o ICEx não tem estruturas físicas suficientes para comportar os mesmos, informou que o
ICEx precisa criar políticas e diretrizes para que o número atual não se multiplique. Após
discussão, o Presidente propôs apresentar na próxima Reunião da Congregação uma proposta
com as referidas diretrizes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada à
sessão, da qual, eu, Fernanda Polly, Secretária em exercício, lavrei a presente minuta da ata,
que será assinada por mim e pelos demais presentes, em livro complementar a este, em 06 de
junho 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.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 03/07/2018
Fernanda Polly A. Pains
Secretaria Geral do ICEx
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