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ATA DA 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx DO DIA 26 DE
AGOSTO DE 2020
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Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio de
videoconferência, reuniu-se a Congregação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade
Federal de Minas Gerais, sob a presidência do professor Francisco Dutenhefner, Presidente da
Congregação do Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores – Ado Jorio de
Vasconcelos, Adriano César Machado Pereira, Ana Paula Couto da Silva, Clodoveu Augusto Davis
Junior, Fabio Enrique Brochero Martinez, Flávio Bambirra Gonçalves, Fredy Walther Castellares
Cáceres, Glaura da Conceição Franco, Heitor Avelino de Abreu, Jeroen Antonius Maria van de
Graaf, Juán Carlos Gonzalez Pérez, Jussara de Matos Moreira, Lucienir Pains Duarte, Luiz Gustavo
de Oliveira Lopes Cançado, Marcos André Gonçalves, Marcos Antonio da Cunha Santos, Maria
Helena de Araújo, Omar Paranaíba Vilela Neto, Renato Antonio Celso Ferreira, Rubén Dario
Sinisterra Millán, Thais Rotsen Correa, Valmir Fascio Juliano, Wagner Meira Junior;
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos – Renata Viana Moraes, Tânia da
Silva, Ulisses Filgueiras Emediato; Representação Discente – Ana Laura Feitosa Matias, Lucas
Vinicius Gonçalves Chaves, Mayk Alves de Andrade, Rafael Augusto Botelho Perez, Thomás
Aguiar Carrieri. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes
e declarou aberta a sessão. Inicialmente, solicitou aprovação para proceder à gravação da sessão e,
obtendo o aval do plenário, sugeriu que os equipamentos de câmera e microfone de todos os
participantes permanecessem desligados para não sobrecarregar o sistema. Caso algum membro
desejasse obter a palavra, deveria solicitar por meio do bate-papo público à esquerda da tela e,
então, ligasse o microfone. 1) Minuta - Ata da 460ª Reunião Ordinária, realizada em
01/07/2020. O Presidente colocou a Minuta de Ata em discussão e, após correções nas linhas 77,
78 e 85, o documento foi posto em votação, sendo aprovado com 02 abstenções. 2) Minuta - Ata
da 461ª Reunião Ordinária, realizada em 29/07/2020. O Presidente colocou a Minuta de Ata em
discussão e, após correções nas linhas 58, 77, 88 e 101, o documento foi posto em votação, sendo
aprovado com 05 abstenções. 3) Minuta - Ata da 462ª Reunião Extraordinária, realizada em
12/08/2020. O Presidente colocou a Minuta de Ata em discussão e, após correções nas linhas 108
e 149, o documento foi posto em votação, sendo aprovado com 04 abstenções. 4) Análise dos
Projetos de Extensão e Pesquisa. O Presidente propôs a votação em bloco dos projetos de
pesquisa, conforme Anexo I desta ata, obtendo concordância do plenário. O Presidente então
colocou a pauta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 5) Análise do projeto de
extensão intitulado “Descobridores da Matemática”, coordenado pelo professor Seme
Gebara Neto, do Departamento de Matemática. O Presidente explicou que o projeto não foi
incluído no quadro elaborado pelo Centro de Extensão, objeto de análise do item 4 desta pauta,
pois foi encaminhado após o fechamento do prazo estabelecido; contudo, sua discussão se justifica
pela proximidade do fim do prazo para apresentação de sua aprovação. Então, colocou o documento
em votação, sendo aprovado por unanimidade. 6) Progressões Funcionais. O Presidente
apresentou o documento constante no Anexo II desta ata e solicitou a análise dos pedidos de
progressões funcionais listados. Após as discussões, o Presidente solicitou aprovação para análise
em bloco e, com o aval do plenário, o item de pauta foi colocado em votação, sendo aprovado com
03 abstenções. 7) Pareceres finais e pareceres fundamentados – Promoção para a Classe D –
Professor Associado 2020/2º - Departamentos de Ciência da Computação, Estatística e
Química. O Presidente apresentou os resultados dos docentes Erickson Rangel do Nascimento
(habilitado) e Heitor Soares Ramos Filho (habilitado), do Departamento de Ciência da
Computação; Thiago Rezende dos Santos (habilitado), do Departamento de Estatística; e Dayse
Carvalho da Silva Martins (habilitada), do Departamento de Química. Destacou ainda o sucesso
dos processos diante da situação de emergência em saúde pública que atualmente vivenciamos e
ainda agradeceu a servidora Simone Jardim, da Seção de Apoio, que vem contribuindo no processo.
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Propôs, em seguida, a análise e votação em bloco dos pareceres e, com o aval do plenário, colocou
esse item de pauta em votação, obtendo aprovação com 01 abstenção. 8) Criação do Grupo de
Pesquisa “Teoria da Computação e Matemática Discreta", do Departamento de Ciência da
Computação. O Presidente cedeu a palavra ao professor Jeroen Antonius Maria van de Graaf, do
departamento de Ciência da Computação, que destacou o perfil mais teórico dos novos professores
do departamento, o que tornou natural a criação deste grupo de pesquisa. O Presidente então
colocou o item em votação, sendo aprovado por unanimidade. 9) Autorização para reforma de
salas do Departamento de Matemática. O Presidente leu trechos do ofício do departamento de
Matemática, em que é feita a solicitação de reforma, e projetou para o plenário o desenho do
arquiteto responsável pela obra. Então, passou a palavra ao chefe do departamento de Matemática,
professor Fabio Enrique Brochero Martinez, que informou que qualquer reforma no prédio do
Instituto necessita aprovação da Congregação e o próximo passo será solicitar autorização da PróReitoria de Administração e, em seguida, partir para as questões práticas da reforma. Neste
momento, o Presidente colocou o item em votação, sendo aprovado por unanimidade. 10)
Recadastramento do Grupo de Pesquisa “Probabilidade e Processos Estocásticos”, do
Departamento de Matemática, junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). O Presidente cedeu a palavra ao chefe do departamento de Matemática,
professor Fabio Enrique Brochero Martinez, que esclareceu que o grupo existe há muito tempo,
mas precisou de recadastramento pois estava desatualizado. O Presidente, então, colocou o item de
pauta em votação, sendo aprovado por unanimidade. 11) Parecer encaminhado pela professora
Jussara Marques de Almeida, do Departamento de Ciência da Computação, referente ao
pedido de extensão de prazo para integralização do aluno Henrique Batista Barbosa,
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Ciência da Computação. O Presidente
passou a palavra ao professor Clodoveu Augusto Davis Junior, do departamento de Ciência da
Computação, primeiro parecerista do caso, que esclareceu que seu voto pelo indeferimento do
pedido se deu em benefício do aluno, já que, uma vez atendida a extensão de prazo, o discente não
poderia fazer uso de novo pedido no futuro. Como supostamente ainda havia tempo suficiente para
integralização sem necessidade de extensão de prazo, votou pelo indeferimento. Contudo, o tempo
de integralização foi revisto e comprovou-se menos tempo do que o inicialmente previsto. Nesse
sentido, hoje concorda com o deferimento do pedido. Após discussões e esclarecimentos, o
Presidente colocou o parecer, que é pelo deferimento do pedido do aluno, em votação, sendo
aprovado com 01 abstenção. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de
todos e deu por encerrada a sessão da qual eu, Juliana Campideli Neves Garcia, Secretária
Executiva da Secretaria Geral, lavrei a presente ata, que será assinada eletronicamente por mim e
pelo Presidente desta Congregação e posteriormente colada em livro próprio. Belo Horizonte, vinte
e seis de agosto de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Esta ata foi aprovada pela Congregação do ICEx
em sua reunião realizada no dia 30/09/2020.
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