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ATA DA 453ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx DO DIA 24 DE
ABRIL DE 2019
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Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta
minutos, 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, Presidente Pro
Tempore da Congregação do Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores Ana
Cristina Vieira, Ana Paula Couto da Silva, Bernardo Lanza Queiroz, Clodoveu Augusto Davis
Júnior, Denise Bulgarelli Duczmal, Glaura da Conceição Franco, Heitor Avelino de Abreu, Juan
Carlos González Pérez, Jussara de Matos Moreira, Lucienir Pains Duarte, Luiz Gustavo de
Oliveira Lopes Cançado, Maria Helena de Araújo, Omar Paranaíba Vilela Neto, Rita de Cássia de
Oliveira Sebastião, Roberto Magalhães Paniago, Rosangela Helena Loschi, Rubén Dario
Sinisterra Millán, Seme Gebara Neto, Thaís Rotsen Correa e Valmir Fascio Juliano.
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Renata Viana Moraes, Tânia da
Silva e Ulisses Filgueiras Emediato. Representação Discente: Evellyn Soares Cavalcante.
Ausências justificadas: professores Bernardo Lanza Queiroz e Thaís Paiva Galletti. Havendo
quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes declarando aberta a
sessão. Informes: a) O Presidente deu boas vindas ao professor Ângelo Malachias de Souza,
eleito para o cargo de Subchefe do Departamento de Física, de nossa unidade; b) O Presidente
parabenizou os Professores Remy de Paiva Sanchis e Luiz Gustavo Farah Dias eleitos, para o
segundo mandato, nos cargos de Coordenador e Subcoordenador, respectivamente, do Programa
de Pós-Graduação em Matemática. 1 - Minuta - Ata da 451ª Reunião Ordinária da
Congregação, realizada no dia 27 de março de 2019. O Presidente colocou a minuta da ata em
discussão, após correções nas linhas 6, 41, 55 a 59, 64, 73, 75, 76 e 79, colocou a ata em votação,
tendo sido aprovada com 19 votos favoráveis e 06 abstenções. Minuta - Ata da 452ª Reunião
Extraordinária da Congregação, realizada no dia 24 de abril de 2019, para Elaboração da
lista tríplice para os cargos de Diretor e Vice-Diretor. O Presidente colocou a minuta da ata
em discussão, após correções nas linhas 6, 11, 12, 16, 19 a 21, 25, 31 e 35, colocou a ata em
votação, tendo sido aprovada com 23 votos favoráveis e 02 abstenções. 2 - Análise dos Projetos
de Extensão e Pesquisa. Após correção na tabela referente ao projeto do Departamento de
Matemática “Problemas de Olimpíadas de Matemática para Crianças”, cuja data inicial correta é
13 de março de 2017, o Presidente 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. 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. Neste momento, o Presidente pediu permissão para proceder à inversão da
pauta nº 5. Após a concordância de todos, deu prosseguimento. 5 - Ofício PRPq/95/2019, datado
de 21/03/2019, que trata da indicação de uma lista tríplice de docentes para recomposição
do Comitê Assessor de Ciências Exatas e da Terra. O Presidente deu ciência ao plenário das
indicações encaminhadas pelos departamentos, a saber: - professores Luiz Felipe Menezes Vieira
e Eduardo Magno Lages Figueiredo (Ciência da Computação), professor Luiz Henrique Duczmal
(Estatística), professor Nelson de Oliveira Yokomizo (Física) e professor Raphael Campos
Drumond (Matemática). Em seguida o Presidente nomeou a comissão escrutinadora para
contagem dos votos, composta pelos professores Juan Carlos Gonzáles Pérez e Heitor Avelino
de Abreu. Após votação, apurou-se o seguinte resultado para a composição da lista tríplice: 1º Prof. Luiz Filipe Menezes Vieira - Departamento de Ciência da Computação (15 votos
favoráveis); 2º - Prof. Luiz Henrique Duczmal - Departamento de Estatística (04 votos
favoráveis) e 3º - Prof. Raphael Campos Drumond - Departamento de Matemática (03 votos
favoráveis). O Presidente reiterou ao plenário da necessidade de se manter um equilíbrio das
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participações docentes, por departamento de nossa unidade, no referido comitê. 4 - Progressão
Funcional: O Presidente colocou o resultado do pedido de progressão listado no documento
constante no “Anexo III” desta ata, o qual foi aprovado por unanimidade. Aditamento: 6 Solicitação especial de inscrição ao Processo de Promoção à Classe D - Professor Associado,
1º/2019, encaminhada pelo professor Fábio Nogueira Demarqui, do Departamento de
Estatística - ICEx. Breve-relato: O referido professor foi contratado como adjunto na
Universidade Federal de Minas Gerais no dia 03 de março de 2011. Obteve aprovação da
progressão para o nível Adjunto III a partir de 03 de março de 2015, ficando como efetivo na
Universidade Federal de Minas Gerais até o dia 06 de maço de 2016, quando deixa o cargo,
exoneração a pedido, por ter sido aprovado em um novo concurso na Universidade Federal
Fluminense em 07 março de 2016. Após assumir seu cargo na Universidade Federal Fluminense
é reposicionado no nível III e o período de 2 anos de atividades de março de 2015 a março de
2017 é considerado para fins de progressão, tendo sido aprovado neste órgão para o nível IV. Em
25 de junho de 2018 é reconduzido para a Universidade Federal de Minas Gerais, no nível
Adjunto III. O interessado, solicita à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), o seu
reposicionamento na carreira para Adjunto IV, porém, esta comissão foi contrária ao pedido na
Classe C, com denominação de Professor Adjunto nível III, para a mesma classe nível IV, da
carreira de Magistério Superior, para fins de promoção do interstício cumprido no cargo ocupado
na Universidade Federal Fluminense no período compreendido entre 2016 e 2018, por ausência
de amparo legal que justifique o deferimento do pedido. Dando seguimento à solicitação em tela,
o professor Fábio Demarqui solicitou ao Conselho Universitário a reconsideração da decisão da
Comissão Permanente de Pessoal Docente. Porém, o Conselho o instruiu a apresentar seu
requerimento de progressão diretamente ao Departamento no qual se encontra vinculado, assim
como o pedido de promoção deverá ser proposto ao Diretor da Unidade. O pleito de promoção
apresentado pelo interessado dependerá da apreciação do pedido de progressão horizontal, motivo
pelo qual a análise deverá se dar, primeiramente, no Departamento de Estatística. Em 20 de abril
de 2019, teve seu pedido de progressão horizontal do nível III para o nível IV aprovado pela
Câmara Departamental de Estatística. Na análise dessa progressão, o período avaliado de
atividades realizadas pelo professor foi de 2015 a 2017. A Congregação, de nossa unidade,
aprovou em sua 453ª reunião, conforme pauta de número 4, a progressão funcional do professor
Fábio Demarqui para a classe de professor Adjunto IV. Tendo em vista o parecer da Comissão
Permanente de Pessoal Docente, o professor completará dois anos no nível Adjunto III na
Universidade Federal de Minas Gerais por volta de 21 de junho de 2019. Além disso, o ofício
circular CPPD-011/2018, reitera como data de conclusão da avaliação, para fins de concessão
das progressões, a data da aprovação da Congregação da Unidade. Para solicitar promoção para a
classe D, professor Associado, ele deverá cumprir dois anos como adjunto IV. Após análise e
ampla discussão sobre o assunto supracitado, considerando que, neste momento, o professor não
tem condições de cumprir o calendário da referida promoção, cujo processo já se encontra em
andamento, o plenário decidiu tirar o assunto de pauta e aguardar o posicionamento da Comissão
Permanente de Pessoal Docente. Outros: a) Comissão Avaliadora para Promoção à Classe E Professor Titular do Departamento de Matemática: o Presidente passou a palavra para a Chefia do
referido Departamento, professora Ana Cristina Vieira, que apresentou a seguinte composição
para a comissão supramencionada: Membros Titulares - Professor Alexandre Loureiro
Madureira (LNCC), Professor César Leopoldo Camacho Manco (IMPA), Professor Luiz Alberto
Díaz Rodrigues (UFSM), Professora Walcy Santos (UFRJ). Membros Suplentes: - Professora
Rosangela Helena Loschi (Departamento de Estatística - ICEx-UFMG) e Professor Abramo
Hefez (UFF). Previsão para instalação da Comissão: 03 de junho de 2019, às 10h30, sala 3060,
ICEx-UFMG. O Presidente colocou as indicações em votação, tendo sido aprovadas com 24
votos favoráveis e 02 abstenções; b) O Presidente deu ciência ao plenário sobre a avaliação
ocorrida on line no final de 2018, referente ao Projeto Piloto da jornada de 30 horas dentre as
unidades no âmbito da universidade, a qual apresentou uma avaliação positiva e fez menção
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também sobre o término do projeto piloto, em 31 de julho do ano corrente. Agora, faz-se
necessário o encaminhamento de todas as propostas, com as devidas adequações dentro da
Resolução vigente, como também os casos em que houver a expansão do projeto, reiterando para
estes casos, a necessidade de ser apresentado um parecer à Congregação, emitido pela chefia
imediata dos proponentes. O prazo para o encaminhado das propostas à reitoria será até 18 de
maio de 2019, lembrando que estas, deverão ser analisadas pela Congregação, que emitirá um
parecer favorável ou não aos devidos encaminhamentos, em tempo hábil. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a 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. Belo Horizonte, vinte e quatro de
abril de 2019.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 29/05/2019
Sandra Rocha
Secretária Geral do ICEx
Portaria nº 3581 de 19-07-2011
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