Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 447ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018.
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Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 Francisco Dutenhefner, Vice-Diretor do
Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores Aldo Procacci, Ana Paula
Couto da Silva, Aniúra Milanés Barrientos, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Denise
Burgarelli Duczmal, Eduardo Nicolau dos Santos, Flávio Bambirra Gonçalves, Glaura da
Conceição Franco, Henrique de Melo Versieux, Lucienir Pains Duarte, Luis Gustavo de
Oliveira Lopes Cançado, Maria Helena de Araújo, Omar Paranaíba Vilela Neto, Paulo
Cupertino de Lima, Remy de Paiva Sanchis, Roberto Magalhães Paniago, Thaís Paiva
Galletti, Thais Rotsen Correa, Valmir Fascio Juliano, Vito Modesto De Bellis e Wagner
Barreto de Souza. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Erick de
Souza Ávila, Jean Henrique Ferreira Freire e Ulisses Filgueiras Emediato. Representação
Discente: Ana Carolina Dias do Amaral, Fabrício Rodrigues de Souza, Felipe da Cruz Rocha,
Pedro Henrique Fonseca e Silva e Vítor Almeida Santos. Ausências Justificadas: Professores
Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, Hélio Anderson Duarte e Rita de Cássia Oliveira
Sebastião. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Vice-Presidente cumprimentou os
presentes e declarou aberta a sessão. Informe: O Vice-Presidente fez algumas menções acerca
das atividades comemorativas dos 50 anos do instituto e, em seguida leu para o plenário a
mensagem que foi encaminhada para a Comissão Organizadora do evento, a saber: - “Ao
encerrarmos as Comemorações dos 50 Anos do ICEx, é com grande satisfação que nos
reportamos à Comissão Organizadora pelo brilhante trabalho realizado, de forma tão
competente e dedicada para o sucesso do referido evento que contou com encontros, palestras,
homenagens diversas, outorga de título de emérito, apresentações culturais, premiação, mesa
redonda, enfim, trabalhos tão importantes para nossa comunidade acadêmica e muito bem
elaborados por todos que aqui se apresentaram, resgatando memórias e pessoas que fizeram e
fazem parte dessas cinco décadas de nossa unidade. A semana de 19 a 23 de novembro de
2018, certamente ficará guardada em cada um que aqui esteve e que nos presenteou com a sua
presença, contribuindo de forma efetiva para um evento memorável. Recebam o nosso muito
obrigado! Diretoria do ICEx”. 1 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa. O VicePresidente propôs ao plenário a votação em bloco dos projetos de pesquisa, prestação de
serviços, eventos e cursos, conforme Anexo I desta Ata. Após a concordância do Plenário, os
colocou em votação, tendo sido aprovados por unanimidade. O representante dos Servidores
Técnico-Administrativos, Erick de Souza Ávila, pediu para deixar registrada uma menção
acerca da falta de participação dos servidores técnico-administrativos em projetos de
pesquisa, questionando se este fato se dá pela falta de interesse do próprio servidor ou pela
falta de espaço para que o servidor interessado possa participar dos projetos em questão.
Salientou que dentre os projetos apresentados, há participação apenas de um técnicoadministrativo. 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 aprovados por unanimidade. 3 - Progressões Funcionais: O VicePresidente 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. 4 Estágios Probatórios dos professores Dmitry Sheheglov, Gustavo Barbagalho de Oliveira,
Hassan Najafi Alishah, Lucas Henrique Calixto e Marco Boggi, todos docentes do
Departamento de Matemática. O Vice-Presidente colocou os relatórios apresentados pelas
Comissões de Avaliação dos referidos estágios em votação, favoráveis ao desempenho dos
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professores, cuja aprovação do plenário foi por unanimidade. 5 - Resultados dos processos
para Promoção para a Classe E - Professor Titular - 2018/2º, do Departamento de
Matemática - ICEx. Seguindo o parecer final conclusivo de cada candidato, encaminhado
pela Comissão Avaliadora do referido processo, o Vice-Presidente apresentou para o plenário
o seguinte resultado: - professores Bernardo Nunes Borges de Lima (Habilitado) e Jussara de
Loiola Araújo (Habilitada). Os resultados supramencionados foram homologados pela
Congregação por unanimidade. 6 - Resultados do processo da Promoção para a Classe E Professor Titular - 2018/2º, do Departamento de Química. Seguindo o parecer final
conclusivo de cada candidato, encaminhado pela Comissão Avaliadora do referido processo, o
Vice-Presidente apresentou para o plenário o seguinte resultado: professores: - Cynthia Peres
Demichelli (Habilitada) e Tulio Matêncio (Habilitado). Os resultados supramencionados
foram homologados pela Congregação por unanimidade. 7 - Resultados do processo da
Promoção para a Classe D, Professor Associado - 2018/2º, dos departamentos de Ciência
da Computação, Estatística, Física e Matemática - ICEx. O Vice-Presidente pediu
permissão ao plenário para incluir nesta pauta o Aditamento 7a – Documentação
complementar - Parecer Fundamentado do Relatório de Atividades para Promoção para
a Classe D, Professor Associado - 2018/2º - Departamento de Ciência da Computação, a
saber: professores Daniel Fernandes Macedo, Marcos Augusto Menezes Vieira e Olga
Nikolaevna Goussevskaia, por tratar de assunto pertinente a pauta em questão. Seguindo o
parecer fundamentado de cada candidato, encaminhado pela Comissão Avaliadora do referido
processo, salvo do professor Ângelo Malachias de Souza do Departamento de Física, cujo
resultado foi encaminhado, porém, sem o parecer fundamentado, o Vice-Presidente
apresentou para ao plenário o seguinte resultado: Departamento de Ciência da Computação professores Daniel Fernandes Macedo (Habilitado), Marcos Augusto Menezes Vieira
(Habilitado) e Olga Nikolaevna Goussevskaia (Habilitada); Departamento de Estatística professor Sokol Ndreca (Habilitado); Departamento de Física - professor Ângelo Malachias
de Souza (Habilitado); Departamento de Matemática - professores Arturo Ulises Fernández
Pérez (Habilitado), Heleno da Silva Cunha (Habilitado),
Marcelo Richard Hilário
(Habilitado) e Maurício Barros Corrêa Júnior (Habilitado); Departamento de Química professores Adriana Ferreira Faria (Habilitada), Bernardo Lages Rodrigues (Habilitado),
Henriete da Silva Vieira (Habilitada) e Rodrigo Lassarote Lavall (Habilitado). Os resultados
supramencionados foram homologados pela Congregação por unanimidade. 8 - Proposição
de outorga do título de Professora Emérita à Professora Heloiza Helena Ribeiro Schor,
do Departamento de Química. O Vice-Presidente passou a palavra para o Subchefe do
Departamento de Química, professor Vito Modesto De Bellis, que fez um breve relato sobre
os motivos desta indicação. Em seguida o professor Eduardo Nicolau dos Santos fez algumas
menções favoráveis à referida indicação. O servidor Técnico-Administrativo Erick de Souza
Ávila ressaltou, de forma breve, as contribuições importantes da professora em questão. Após
análise da proposta fundamentada, subscrita por 16 membros da Congregação e 127 entre
docentes e técnicos administrativos de nossa unidade, o Vice-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 Vice-Presidente indicou o professor Paulo
Cupertino de Lima e o representante discente Vítor Almeida Santos para procederem à
apuração dos votos. Após apuração, a referida proposta foi aprovada com 26 votos favoráveis
e 02 abstenções. 9 - Prorrogação do contrato nº 056/2016 do Curso de Especialização em
Estatística, aprovado ad-referendum em 08 de novembro de 2018. O Vice-Presidente
apresentou para o plenário o primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº
056/2016, firmado entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação de
Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP,
referente à prorrogação do curso de
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Especialização em Estatística, passando tal instrumento a vigorar até 23 de janeiro de 2020 e
a prestação de contas parcial do referido contrato. Após análise, ambos foram aprovados por
unanimidade. 10 - Ofício Circular/UFMG/GR/nº 029/2018, que trata da indicação de um
docente de nossa unidade, que tenha atuação na área, para compor o Comitê Gestor do
Centro de Estudos Norte-Americanos da UFMG. O Vice-Presidente comunicou ao
plenário que apenas o Departamento de Ciência da Computação havia indicado uma docente
para o referido comitê, professora Raquel de Oliveira Prates. Após discussão, foram indicados
mais dois docentes, sendo um do Departamento de Física - professor Ronald Dickman e outro
do Departamento de Química - professor Eduardo Nicolau dos Santos. Neste momento, o
professor Eduardo Nicolau dos Santos pediu permissão para ausentar-se da sala, uma vez que
o assunto era de seu interesse. Após a votação, que foi em escrutínio secreto, apurou-se o
seguinte resultado: professor Eduardo Nicolau dos Santos obteve 10 votos favoráveis,
professora Raquel de Oliveira Prates obteve 04 votos favoráveis e o professor Ronald
Dickman obteve 14 votos favoráveis. Aditamento: 11 - Parecer encaminhado pela
professora Thaís Paiva Galletti 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.
Conforme acordado na reunião do dia 24/10/2018, a referida coordenadora ficou de apresentar
para a Congregação as notas alcançadas pela aluna em disciplinas isoladas, cursadas no 2º
semestre de 2018. O Vice-Presidente passou a palavra para a professora Thais Rotsen Correa,
que apresentou alguns dos resultados obtidos pela referida aluna, os quais não foram
satisfatórios. Em seguida o Vice-Presidente colocou o parecer da professora Thaís Paiva
Galletti, que foi pelo o indeferimento do pedido, em votação, obtendo o seguinte resultado: 25 votos favoráveis e 02 abstenções. 12. Ofício. PRPq/205/2018 que trata da indicação de
duas listas tríplices de docentes para que sejam escolhidos os substitutos para recomposição
do Comitê Assessor de Ciências Exatas e da Terra (assunto retirado da pauta da 446ª
Reunião). O plenário questionou sobre os critérios adotados pela Pró-Reitoria de Pesquisa
referente à representatividade de cada departamento no referido comitê acerca do quantitativo.
Visando obter maiores esclarecimentos antes de proceder às indicações, este assunto foi
retirado de pauta. 13 - Ofício COEP/UFMG-019/2018 de 23 de outubro, que trata da
indicação de um docente, para a recomposição do CEP-UFMG, como suplente do membro
titular Roger William Câmara Silva. O Vice-Presidente comunicou ao plenário que o
Departamento de Química indicou para o referido Comitê a professora Henriete da Silva
Vieira. Em seguida passou para a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 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 28 de novembro 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.x.
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