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Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 448ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018.
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Aos doze dias do mês de dezembro 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 Ana Cristina Vieira, Anderson Perpétuo
de Souza, Aniura Milanés Barrientos, Bernardo Lanza Queiroz, Clodoveu Augusto Davis
Júnior, Denise Burgarelli Duczmal, Glaura da Conceição Franco, Lucienir Pains Duarte, Luiz
Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, Maria Helena de Araújo, Omar Paranaíba Vilela Neto,
Renato Antônio Celso Ferreira, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Rosangela Helena
Loschi, Rita de Cássia de Oliveira Sebastião, Ruben Dario Sinisterra Millán, Valmir Fascio
Juliano e Wagner Barreto de Souza. Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos: Erick de Souza Ávila e Ulisses Filgueiras Emediato. Representação
Discente: Evellyn Soares Cavalcante, Mirian Franciele da Silva, Roney Pereira dos Santos e
Vítor Almeida Santos. Ausências Justificadas: Professores Magda de Carvalho Pires e Thaís
Rotsen Correa. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Vice-Presidente cumprimentou os
presentes, justificando a ausência do Presidente da Congregação, professor Antônio Flávio de
Carvalho Alcântara, declarando em seguida à abertura da sessão. Informes: a) O VicePresidente parabenizou os Coordenadores dos Cursos de Graduação em Ciências Atuariais Bacharelado, Física - Bacharelado e Licenciatura, Matemática - Bacharelado e Licenciatura
e Química - Bacharelado e Licenciatura, os quais foram estrelados nas avaliações de cursos
superiores realizadas pelo Guia do Estudante (GE) em 2018. As estrelas dos cursos foram
publicadas no GUIA DO ESTUDANTE PROFISSÕES - VESTIBULAR 2019, já nas bancas
e em breve também no site do GE. Estendeu os cumprimentos ao Curso de Graduação em
Estatística que, apesar de não ter sido citado neste informe, foi estrelado também na referida
avaliação; b) Nota de falecimento: - Com muito pesar, o Vice-Presidente mencionou sobre o
falecimento do docente aposentado do Departamento de Física, professor Ramon Julian
Queiroga. 1 - Minuta da Ata da 446ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24/10/2018.
Este documento não foi apresentado, como consta na pauta, por não ter sido concluído em
tempo hábil. 2 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa. O Vice-Presidente apresentou
os projetos de pesquisa, prestação de serviços e programa, conforme Anexo I desta Ata. O
professor Anderson Perpétuo de Souza pontuou sobre a falta de clareza nas prestações de
serviços citados nos itens 02 e 05 do quadro apresentado pelo Centro de Extensão de nossa
unidade, onde não constam as prestações de contas. O servidor Ulisses Filgueiras Emediato,
esclareceu que estas prestações de contas serão apresentadas à Congregação assim que
estiverem sido aprovadas pela Câmara do Departamento Física. Outra correção foi solicitada
no item de número 10, referente ao Projeto de Pesquisa do Departamento de Física, cujo
período correto é de 10/12/2018 a 10/06/2022. O Presidente propôs a votação em bloco dos
projetos supracitados e, por fazer parte do quadro analisado, pediu a inclusão da pauta de nº 8.
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 referidos projetos. Salientou que dentre os projetos apresentados, há
participação apenas de um técnico-administrativo. 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 1
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Progressões Funcionais: O Vice-Presidente propôs ao plenário a votação em bloco dos
resultados dos pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata. Após a
concordância do plenário, colocou as progressões em votação, tendo sido aprovadas por
unanimidade. Por se tratar de assunto pertinente, ao da pauta de nº 9, o Vice-Presidente
solicitou a inclusão desta, para análise e votação. Após obter a concordância de todos os
membros, procedeu à votação, na qual as progressões constantes no quadro apresentado foram
aprovadas com 24 votos favoráveis e 01 abstenção. 5 - Estágio Probatório da professora
Cínthia Castro de Oliveira, do Departamento de Química. O Presidente colocou o
relatório apresentado pela Comissão de Avaliação do referido estágio em votação, que foi
favorável ao desempenho da professora, cuja aprovação do plenário foi por unanimidade. 6 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. Conforme mencionado em atas anteriores, este assunto foi retirado das
pautas das 446ª e 447ª Reuniões da Congregação. Tendo em vista o término dos mandatos dos
professores Fabiano Vargas Pereira e Luiz Carlos Alves de Oliveira, ambos do Departamento
de Química, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, solicitou
duas listas tríplices de docentes para que sejam escolhidos os substitutos para recomposição
do comitê supracito. O presidente apresentou os nomes indicados pelos chefes de
departamentos, em seguida passou para a votação das listas tríplices, a saber: - 1ª Lista: Professor Luciano Andrey Montoro (sua indicação é de interesse de nossa unidade),
Departamento de Química, Professor Anderson Dias - Departamento de Química e
Professora Csaba Schneider - Departamento de Matemática; 2ª Lista: Professora
Rosângela Helena Loschi (sua indicação é de interesse de nossa unidade), Professor Wagner
Barreto de Souza - Departamento de Estatística e Professor Eduardo Magno Lages Figueiredo
- Departamento de Ciência da Computação. Segundo acordado com o plenário, deverá ser
mantido junto ao referido Comitê, o equilíbrio entre as representações dos departamentos de
nossa unidade. Aditamento: 7 - Minuta da Ata da 447ª da Reunião Ordinária, realizada
no dia 28/11/2018. Após correções nas linhas 5/57(erro de acentuação), 63 (Departamento de
Ciência da Computação) e 75 (negritar), o Vice-Presidente a colocou em votação, tendo sido
aprovada por unanimidade. 8 - Análise dos Projetos de Extensão e Pesquisa Documentação complementar. Estes documentos foram analisados e votados na pauta de nº
2 desta ata. 9 - Progressões Funcionais (Documentação complementar). Esta progressão foi
incluída no assunto tratado na pauta de nº 4 desta ata. Nada mais havendo a tratar, o VicePresidente 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 12 de dezembro 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.
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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