Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 444ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018.
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Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e 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 Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, Diretor do
Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores Francisco Dutenhefner, Ado
Jório de Vasconcelos, Ana Cristina Vieira, Bernardo Lanza Queiroz, Clodoveu Augusto
Davis Júnior, Cristiano Fantini Leite, Denise Burgarelli Duczmal, Flávio Bambirra
Gonçalves, Glaura da Conceição Franco, Juan Carlos Gonzalez Pérez, Lucienir Pains Duarte,
Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Maria Helena de Araújo, Remy de Paiva Sanchis,
Renato Antônio Celso Ferreira, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Rubén Dario Sinisterra
Millán, Valmir Fascio Juliano, Wagner Barreto de Souza e Wagner Meira Júnior.
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos: Jean Henrique Ferreira Freire,
Marília Pacheco Diniz e Wladimir Teodoro da Silva. Ausências Justificadas: Jussara
Marques de Almeida Gonçalves e Thais Rotsen Corrêa. Havendo quórum regulamentar, o
Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. Informes: a) Deu
ciência ao plenário sobre o OFÍCIO/UFMG/GRº Nº 0798/2018, que trata da dispensa
integral dos encargos didáticos da Profª. Denise Burgarelli Duczmal que foi convidada para
compor a equipe do Reitorado, Gestão 2018/2022, como Coordenadora da Universidade
Aberta do Brasil (UAB); b) Relato da Reunião com a Comissão designada pela Reitora da
UFMG com o intuito de propor uma política para animais nos campi, realizada em
23/08/2018. O Presidente passou a palavra para o professor Francisco Dutenhefner, que
informou ao plenário sobre a referida reunião, na qual o assunto foi tratado com muita
seriedade e comprometimento pela Comissão supracitada. Informou ainda, que a Comissão já
fez um relatório final e que está aguardando sua aprovação e posterior divulgação, quando
entrão, a diretoria do Institutuo de Ciências Exatas iniciará uma discutição sobre o assunto em
tela; c) O Presidente deu boas vindas ao professor Juan Carlos Gonzalez Perez, eleito para
cargo de representante dos Docentes junto à Congregação do ICEx. 01- Minuta da Ata da
Reunião Ordinária da Congregação realizada no dia 03/07/2018 - Após análise o
Presidente colocou a ata em votação, tendo sido aprovada com 22 votos favoráveis e 01
abstenção. 2 - 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. 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 aprovados por
unanimidade. 4 - Estágios Probatórios. dos professores Cleiton Moreira da Silva, Eduardo
Eliezer Alberto, Elionai Cassiana de Lima, Guilherme Ferreira de Lima, Heveline Silva e
Marcelo Machado Viana, todos do Departamento de Química. O Presidente passou a palavra
para o professor Rubén Dário Sinisterra Millan, Chefe do Departamento de Química, que fez
um breve relato sobre os referidos Estágios. Em votação, os referidos estágios foram
analisados em bloco tendo sido aprovados por unanimidade. 5 - Progressões Funcionais.
Após correção no quadro, destacando-se quais foram as Progressões aprovadas Ad
Referendum, o Presidente propôs ao plenário a votação em bloco dos resultados dos pedidos
listados no documento constante no “Anexo III” desta ata, os quais foram aprovados por
unanimidade. 6 - OFÍCIO CIRCULAR Nº 011/2018 - Alteração em processos de
promoção e progressão funcional de docente. O Presidente comunicous que houve
alterações na dinâmica referente aos processos de promoção e progressão funcional de
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docentes, conforme consta no oficio supracitado. Assunto este que subsidiou a pauta seguinte
e sua devida aprovação. 7 - Proposta do Cronograma para Promoção para a classe D,
Professor Associado, referente ao 2º semestre de 2018. O Presidente apresentou a Proposta
que foi discutida em reunião com os Chefes de Departamentos e colocou o assunto em
discussão. Após discussão, foram dadas as seguintes sugestões: - a) aprovar o Cronograma; b)
alterar o quadro da Comissão Avaliadora Permanente 2018-2019, retirando a tabela que
destaca se o membro é titular ou suplente; c) substituir o nome da professora Denise
Burgarelli Duczmal pelo nome da professora Jussara de Loiola Araújo, em razão do convite
para Coordenadoria da Universidade Aberta do Brasil – UAB; d) aprovar o Requerimento do
professor Marcos Augusto Menezes Vieira para uso de videoconferência (Grupo 02) e decidir
que os demais pedidos serão automaticamente aprovados desde que o solicitante esteja
afastado em um período superior e/ou igual a 30 dias e que manifeste interesse seu interesse
no ato da inscrição; e) Aprovar as indicações de membros externos da Escola de Engenharia.
Em votação, todas as sugestões foram aprovadas por unanimidade. 8 - Proposta do
Cronograma para Promoção para a classe E, Professor Titular, referente ao 2º semestre
de 2018. Após análise e discussão, o Presidente colocou a prosposta em votação tendo sido
aprovada por unanimidade. 09 - Proposta de Projeto de Doutorado - DINTER Nacional Doutorado em Estatística. O Presidente passou a palavra para o professor Flávio Bambirra
Gonçalves, coordenador do projeto, que fez um breve relato, após análise e discussão o
Presidente colocou a prosposta em votação que foi aprovada por unanimidade. 10 Dificuldades de reserva de sala no CAD3. O Professor Renato Antônio Celso Ferreira,
expôs as dificuldades que ele e os seus colegas de departamentos estão enfrentando quando
reservam salas no CAD3, referente à abertura de salas, enormes filas para pegar materiais
para dar aula, dentre outras. Após discussão o Vice-Presidente informou que irá convidar a
servidora Cida Spínula, Coordenadora de Assuntos Comunitários (CAC), para participar, se
possível, da próxima Reunião da Congregação para tratarem do assunto em tela. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada à sessão, da qual, eu, Fernanda Polly,
Secretária em exercício, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais
presentes, em livro complementar a este, em 29 de agosto de 2018.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Esta ata foi aprovada pela Congregação do ICEx em76
sua reunião realizada no dia 26/09/2018
Fernanda Polly A. Pains
Secretaria Geral do ICEx
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