Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 446ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018.
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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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 Adriano César
Machado Pereira, Aldo Procacci, Ana Paula Couto da Silva, Aniura Milanés Barrientos,
Bernardo Lanza Queiroz, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Denise Burgarelli Duczmal, Flávio
Bambirra Gonçalves, Glaura da Conceição Franco, Heitor Avelino, Juan Carlos Gonzales
Pérez, Lucienir Pains Duarte, Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Remy de Paiva
Sanchis, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Ruben Dario Sinisterra Millán, Thaís Rotsen
Correa, Valmir Fascio Juliano e Wagner Meira Júnior. Representantes dos Servidores
Técnico-Administrativos: Erick de Souza Ávila, Jean Henrique Ferreira Freire e Ulisses
Filgueiras Emediato. Representação Discente: Fabrício Rodrigues de Souza, Felipe da Cruz
Rocha, Letícia Gomes Sarlo Antônio, Roney Pereira dos Santos e Vítor Almeida Santos.
Ausências Justificadas: Professores Francisco Dutenhefner, Hélio Anderson Duarte, Maria
Helena de Araújo, Omar Paranaíba Vilela Neto e Seme Gebara Neto. Havendo quórum
regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. O
Presidente convidou o professor Emérito Roberto da Silva Bigonha, que fez uma apresentação
para a Congregação sobre a interação do Instituto de Ciências Exatas com o Parque
Tecnológico de Belo Horizonte - BH-TEC, a saber: - O Parque Tecnológico de Belo
Horizonte, está localizado próximo ao Campus Pampulha, ocupando uma área de 539.000
metros quadrados, esta associação privada sem fins lucrativos, tem o objetivo de apoiar a
pesquisa tecnológica e atividades de alta tecnologia: hospedagem de empresas de base
tecnológica, centros de tecnologia públicos ou privados, manutenção de um ambiente propício
à interação entre empreendedores e pesquisadores, pesquisa científica e tecnológica, inovação
e transferência de tecnologia. O Parque foi criado por cinco instituições mineiras: Universidade Federal de Minas Gerais (que cedeu uma área de meio milhão de m2), o
Governo de Minas Gerais (construiu a sede 8.000 m2), a Prefeitura de Belo Horizonte
(patrocinou toda a urbanização da área) e a Fiemg e o SEBRAE-MG (custearam parte do
projeto de implantação). Atualmente o parque conta com 25 empresas residentes e 2 CTs da
Universidade Federal de Minas Gerais. Sobre a interação do referido Parque Tecnológico com
a Universidade Federal de Minas Gerais pontuou sobre a presença dos pesquisadores no
Parque, presença dos empreendedores na UFMG, sobre os caminhos para a interação: agentes de inovação nos departamentos, catálogo de laboratórios disponíveis, mecanismos
para divulgação de estágios e mecanismos para atração de egressos. Após esclarecer algumas
dúvidas levantadas pelo plenário, o professor Roberto da Silva Bigonha encerrou sua
apresentação. O Presidente agradeceu à valiosa colaboração, dando sequência a pauta do dia.
Informes: a) O Presidente deu boas vindas ao professor Clodoveu Augusto Davis Júnior,
eleito para o cargo de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação; b) O Presidente deu boas vindas aos professores Maria Cristina de Assis
Rabello Soares e Juan Carlos González Pérez, eleitos para os cargos de Coordenadora e
Subcoordenador, respectivamente, do Colegiado do Curso de Graduação em Física; c) O
Presidente deu boas vindas aos professores Ana Paula Couto da Silva e Pedro Olmo Stancioli
Vaz de Melo, eleitos para os cargos de Coordenadora e Subcoordenador, respectivamente, do
Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas de Informação; d) O Presidente convidou o
plenário para participar das Comemorações dos 50 Anos do ICEx, que terão início no dia
19/11/2018 às 17h, no auditório 101 - CAD 3, quando acorrerá uma Homenagem Póstuma ao
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Professor Edson Durão Júdice, na qual a professora Maria Suzana Balparda de Carvalho
discorrerá sobre a valiosa contribuição acadêmica deste professor. Em seguida haverá uma
apresentação do Coral de Trombones da Escola de Música da UFMG. Pontuou que as demais
datas estão disponibilizadas no convite anexo a esta pauta; e) O Presidente mencionou que
seguindo ainda as comemorações do dia 19/11/2018, ocorrerá à outorga do título de professor
emérito ao docente José Francisco Soares, cujo ato solene será realizado às 18h, no auditório
101 - CAD 3, reiterando este convite ao plenário. 1 - Análise das Atas das 441ª e 445ª
Reuniões Ordinárias da Congregação realizadas do dia 25/04/2018 e 26/09/2018,
respectivamente. Após análises das referidas atas, o Presidente colocou a minuta da ata do
dia 25/04/2018 em votação, tendo sido aprovada com 18 votos favoráveis e 09 abstenções, em
seguida, colocou em votação a minuta da ata do dia 26/09/2018, tendo sido aprovada com 21
votos favoráveis e 06 abstenções. 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 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 - Progressões Funcionais. O Presidente propôs ao plenário a votação em
bloco dos resultados dos pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata,
havendo a concordância do plenário, os colocou em votação, tendo sido aprovados por
unanimidade. 4a. Solicitação de Reconsideração da Avaliação do Desempenho Docente
para Progressão Funcional do professor Loic Cerf e a justificativa do voto favorável à
progressão do referido professor, emitida pelo professor Sebastián Urrutia. O Presidente
passou a palavra para o Chefe do Departamento de Ciência da Computação, professor Wagner
Meira Júnior que informou ao plenário sobre a realização de um novo processo de avaliação.
Devido a um equívoco da Secretária Geral, este assunto foi temporiamente suspenso, até a
apresentação do documento faltante. 5 - Estágio Probatório dos professores Adolfo
Henrique de Morais Silva / Mariana Ramos de Almeida, ambos do Departamento de
Química e Thaís Paiva Galletti do Departamento de Estatística. O Presidente colocou em
votação, os relatórios apresentados pelas Comissões de Avaliação dos referidos estágios,
todos favoráveis aos desempenhos dos professores, cuja aprovação do plenário foi por
unanimidade. 6 - Chamada Interna PROGRAD 001/2018, Programa de Apoio a Projetos
Estruturantes de Laboratórios para Ensino de Graduação - PALEG. O Presidente passou
a palavra para o Chefe do Departamento de Física, professor Luiz Gustavo de Oliveira Lopes
Cançado, que fez um breve-relato sobre os projetos que serão encaminhados à Pró-Reitoria de
Graduação. O referido professor mencionou que os Departamentos de Física e Química ainda
não encaminharam seu projeto voltado para aquisição de equipamentos de laboratórios, cuja
coordenação ainda está por ser definida. O Departamento de Ciência da Computação também
apresentará um projeto, sob coordenação do professor Pedro Olmo Stancioli Vaz de Melo. Em
seguida o Presidente colocou o encaminhamento dos referidos projetos em votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. Neste momento, o Presidente voltou para o assunto da pauta
4a, que trata da solicitação de Reconsideração da Avaliação do Desempenho Docente
para Progressão Funcional do professor Loic Cerf. O Chefe do Departamento de Ciência
da Computação, professor Wagner Meira Júnior apresentou para o plenário o novo parecer
emitido pela Comissão de Avaliação de Desempenho de Docentes, que foi favorável à
Progressão Funcional na Classe C, nível III, do professor Loic Pascal Gilles Cerf. Em
seguida, o Presidente colocou o parecer em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 7
- Pedido de anuência para a disciplina de graduação do Curso de Bacharelado em
Matemática Computacional, em decorrência da Reforma Curricular aprovada pelo
referido curso. O Presidente pediu a inclusão da pauta de nº 16 do Aditamento desta Ata, por
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ser pertinente ao assunto tratado na sétima pauta. - 16 OF.COLGRAD.MATCOMP.
31/2018, que trata do encaminhamento da Reforma Curricular do Curso de
Bacharelado em Matemática Computacional, aprovada pelo Colegiado do Curso em
31/08/2018. Após a concordância do plenário, passou a palavra para a professora Denise
Burgarelli Duczmal que fez algumas menções sobre os dois assuntos. Em votação em bloco,
tanto a anuência quanto à reforma curricular foram aprovadas por unanimidade. 8 - Projeto
Pedagógigo do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. O Presidente passou a
palavra para o professor Adriano César Machado Pereira, que fez um breve-relato sobre o
referido projeto, em seguida passou para votação, na qual obteve a aprovação por
unanimidade. 9 - Ofício DCC-201/2018-Geral, datado de 12 de setembro de 2018, que
trata da indicação do nome do Professor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, para
receber o título de Professor Emérito de nosso Instituto. O Presidente passou a palavra
para o Chefe do Departamento de Ciências da Computação, professor Wagner Meira Júnior
que mencionou que a referida indicação foi aprovada, por unanimidade, pela Câmara
Departamental em 24 de agosto de 2018. Ressaltou sobre a grande contribuição institucional
do referido professor, nos quatro pilares de nossa instituição, pesquisa, ensino, administração
e extensão. Em seguida o Presidente indicou a comissão escrutinadora da eleição, composta
pelo professor Heitor Avelino e a representante discente Letícia Gomes Sarlo Antônio. Dando
prosseguimento ocorreu à votação, pelo escrutínio secreto do voto de, no mínimo, dois terços
dos membros, cuja proposta fundamentada foi subscrita por 23 membros da Congregação e
262 membros entre docentes, técnico-administrativos e discentes, obtendo o seguinte
resultado: 29 votos favoráveis, ou seja, a indicação foi aprovada por unanimidade. 10 Aprovações das alterações feitas, por solicitação da PJ, no Plano Acadêmico de
Desenvolvimento Institucional (PDI) - Projeto de Melhoria e Adequação da
Infraestrutura do Departamento de Química, Blocos I e II do Anexo 3, aprovado pela
Câmara Departamental em 21 de setembro de 2018. O Presidente passou a palavra para o
Chefe do Departamento de Química, professor Ruben Dario Sinisterra Millán, que fez
menções acerca da sugestão da Procuradoria Jurídica, para que seja feito um novo Plano de
Desenvolvimento Institucional. A execução deste novo plano possibilitou a atualização dos
dados do departamento de acordo com as normas vigentes. Salientou que os recursos já estão
na Universidade Federal de Minas Gerais, aguardando apenas os trâmites institucionais.
Considerou que houve um ganho a mais referente ao plano de incêndio para o anexo do
prédio da química e que poderá ser feito também um projeto para o prédio antigo no qual
ainda não há sequer um hidrante. Em seguida, o Presidente colocou as alterações em votação,
tendo sido aprovadas por unanimidade. 11 - Constituição de Comissões - Processo de
Promoção à Classe E - Professor Titular, dos Departamentos de Matemática e Química.
Antes de dar início a esta pauta, o plenário solicitou que os próximos encaminhamentos das
comissões à Congregação para fins de análise e votação, sejam apresentados separadamente.
Comissões - Processo de Promoção à Classe E - Professor Titular do Departamento de
Matemática: - professores Arlindo José de Souza Júnior (UFU), Fábio Prates Machado
(IME-USP), Paulo Afonso Faria da Veiga (ICMC-USP), Vinício de Macedo Santos (FEUSP), Maria Teresa Menezes Freitas (Externo - UFU), Ronald Dickman (Interno FIS/UFMG); - Processo de Promoção à Classe E - Professor Titular do Departamento de
Química: - professores Henrique Eisi Toma (USP), Sérgio de Paula Machado (UFRJ), Walter
Mendes Azevedo (UFPE), Watson Loh (UNICAMP), Agniezka Joanna Pawlicka Maule
(USP) e Roberto de Barros Faria (UFRJ). 11a. Promoção à Classe D - Professor Associado:
- A chefia do Departamento de Estatística indicou para composição da Subcomissão
Avaliadora dos Departamentos de Ciência da Computação e Estatística, a professora Ilka
Afonso Reis. O Presidente colocou as comissões em votação, tendo sido todas aprovadas por
unanimidade. 12 - Ofício.PRPq/205/2018 que trata da indicação de duas listas tríplices de
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docentes para que sejam escolhidos os substitutos para recomposição do Comitê
Assessor de Ciências Exatas e da Terra. Considerando que nem todos os chefes de
departamentos foram consultados sobre esta indicação, este assunto foi retirado de pauta,
devendo retornar na próxima reunião. 13 - Ofício Circular/UFMG/GR/Nº 027/2018, datado
de 19/09/2018, que trata da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFMG, no
período de 2018-2021. Devido ao prazo estipulado pela Reitora para o encaminhamento das
sugestões, ou seja, até o dia 15 de outubro de 2018, fez-se necessário proceder à indicação ad
referendum da Diretoria de nossa unidade dos seguintes professores: - Fabio Enrique
Brochero Martinez, do Departamento de Matemática e Mirella Moura Moro, do
Departamento de Ciência da Computação. O Presidente colocou as indicações em votação,
tendo sido referendadas por unanimidade. 14. Parecer encaminhado pela professora Thaís
Paiva. Galleti do Departamento de Estatística, referente ao pedido de revisão de
reinclusão da aluna Marina de Souza Morato, indeferido pelo Colegiado do Curso de
Graduação em Estatística, em sua reunião realizada no dia 14/09/2018. O Presidente
passou a palavra para a professora Thaís Rotsen Correa, que fez um breve relato sobre a vida
acadêmica da referida aluna. Pontuou sobre as dificuldades enfrentadas por ela e dos 40 dias
que ficou afastada para cuidar de sua mãe, que teve sérios problemas de saúde. Após
discussão, foi sugerido pelo professor Wagner Meira Júnior, a retirada deste assunto de pauta,
visando avaliar o rendimento da aluna nas disciplinas isoladas, as quais ela se matriculou no
semestre em curso. A sugestão supramencionada foi acatada pelo plenário. 15 - Ofício
DF/039/2018, datado de 19/10/2018, que trata do pedido de aprovação do nome do
professor Reinaldo Oliveira Vianna para integrar o Comitê Gestor do LIPq-CTPMAG.
Em votação, a Congregação aprovou o nome do professor Reinaldo Oliveira Vianna para
integrar o Comitê Gestor do LIPq - CTPMAG - Centro de Tecnologia e Pesquisa em
Ressonância Magnética - Departamento de Engenharia Eletrônica da Escola de Engenharia
desta Universidade. Nada mais havendo a tratar, o 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 24 de outubro
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.x.x.x.x
Esta ata foi aprovada pela Congregação do ICEx em
sua reunião realizada no dia 28/02/2019
Sandra Rocha
Secretária Geral do ICEx
Portaria nº 3581 de 19-07-2011
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