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Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 469ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx DO DIA 24 DE
FEVEREIRO DE 2021
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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 – Carlos Henrique
Monken, Fábio Enrique Brochero Martínez, Fredy Walther Castellares Cáceres, Glaura da
Conceição Franco, Heitor Avelino de Abreu, Heleno da Silva Cunha, Jeroen Antonius Maria van
de Graaf, Jussara de Matos Moreira, Lucienir Pains Duarte, Magda de Carvalho Pires, Marcos
Antonio da Cunha Santos, Maria Helena de Araújo, Reinaldo Oliveira Vianna, Remy de Paiva
Sanchis, Renato Antonio Celso Ferreira, Rosângela Helena Loschi, Valmir Fascio Juliano, Wagner
Meira Junior, William Robson Schwartz; Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos – Alex Goursand Macedo, Renata Viana Moraes, Tânia da Silva, Ulisses
Filgueiras Emediato; Representação Discente – Leonardo de Oliveira Penna, Lucas Vinicius
Gonçalves Chaves, Rafael Augusto Botelho Perez, Thomás Aguiar Carrieri. Havendo quórum
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, ligar o microfone. Nesse
momento, o Presidente propôs a inclusão em pauta do item 9) Indicação de candidato(s) ao
PRÊMIO CBMM de Ciência e Tecnologia, edição 2020, cuja documentação chegou ao
conhecimento da Diretoria nesta data. Com a concordância do plenário, propôs a discussão dos
itens na ordem descrita em pauta. Informe a) Boas vindas aos professores Jussara de Matos
Moreira e Heleno da Silva Cunha, eleitos, respectivamente, coordenadora e subcoordenador
do colegiado do curso de graduação em Matemática; b) Boas vindas aos professores Magda
Carvalho Pires e Roger William Câmara Silva, eleitos, respectivamente, coordenadora e
subcoordenador do colegiado do curso de graduação em Estatística; c) Boas vindas aos
professores Rosangela Helena Loshi e Vinicius Diniz Mayrink, eleitos, respectivamente,
coordenadora e subcoordenador do programa de pós-graduação em Estatística. O Presidente
cumprimentou todos os eleitos e desejou excelente gestão. d) Calendário escolar da UFMG para
o ano de 2021, aprovado em 18 de fevereiro de 2021 pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE). O Presidente destacou as datas de início e término dos semestres e confirmou
o agendamento das datas das próximas reuniões da Congregação: 31 de março e 26 de maio de
2021, considerando que, em abril, como há recesso escolar, não haverá reunião. Solicitou aos
membros que organizem suas agendas para manter as reuniões em toda última quarta-feira de cada
mês. Nesse momento, o Presidente incluiu mais dois informes, a saber: e) Recomposição de
representações na Congregação do Instituto. O Presidente informou que há chapas com
mandatos vencidos e atuando em situação pro tempore. Informou que será encaminhado à
comunidade um e-email com informações e instruções para inscrição e votação. f) Avaliação de
desempenho TAE 2020. O Presidente apresentou o calendário e prestou informações sobre o
comitê local. 1) Minuta - Ata da 468ª Reunião Ordinária, realizada em 27/01/2021. O
Presidente colocou a minuta do documento em votação, sendo aprovada com 02 abstenções. 2)
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 o item de pauta em votação, sendo aprovado com 01 abstenção. 3) . Afastamentos
aprovados ad referenda. O Presidente apresentou o quadro constante no Anexo II desta ata e
colocou o documento em votação, sendo aprovado por unanimidade. 4) Processos de Progressão
Funcional Docente. O Presidente apresentou o quadro constante no Anexo III desta ata e colocou
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o documento em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5) Processo de estágio probatório
do professor Cristiano de Carvalho Santos, do Departamento de Estatística. O Presidente
apresentou a documentação relacionada ao processo e colocou o item em votação, sendo aprovado
por unanimidade. 6) Membros externos disponíveis para constituição de comissões avaliadoras
dos processos de Promoção Docente à Classe D – Associado 2021/1. O Presidente apresentou
quadro informativo constando os membros internos, já aprovados em reuniões anteriores, e o
quadro dos membros externos, objeto da discussão. Então, colocou o item em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 7) Minuta de Resolução que regulamenta a criação e a composição
do Centro de Extensão (CENEx) como órgão colegiado de gestão acadêmica e administrativa
do Instituto de Ciências Exatas (ICEx) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Presidente apresentou a todos a Resolução 06-2020 do Conselho Universitário da UFMG, que
regulamenta os Centros de Extensão, e destacou alguns pontos relevantes. Agradeceu a comissão
que elaborou a minuta de resolução de composição do Centro de Extensão do Instituto. Informou,
ainda, que o CENEx terá outro nível de relevância dentro da organização do Instituto e partiu para
a leitura e discussão do documento apresentado pela comissão. Após sugestão de correção no art.
3 e outras ponderações, colocou o documento em votação, sendo aprovado por unanimidade. 8)
Proposta de alteração na composição da Congregação do ICEx, incluindo a coordenação do
CENEx entre os membros. O Presidente esclareceu que segundo parâmetros definidos no
Regimento Geral e no Estatuto da UFMG, a inclusão de um representante docente na Congregação
do ICEx não implica em alterações nos quantitativos de representantes técnico-adiministrativos e
discentes. Também esclareceu que a composição da congregação é uma atribuição do Conselho
Universitário. Colocado o assunto em votação, a inclusão do Coordenador do CENEx como
membro do Congregação do ICEx foi aprovada com 01 voto contrário. Após a votação, o
Presidente informou que solicitará ao Conselho Universitário a elaboração de nova Resolução que
inclua a coordenação do CENEx na Congregação do Instituto. 9) Indicação de candidato(s) ao
PRÊMIO CBMM de Ciência e Tecnologia, edição 2020. O Presidente apresentou
correspondência da Pró-Reitoria de Pesquisa, em que se solicita a indicação de nomes para o
prêmio. O Presidente também informou que alguns docentes da unidade sugeriram o professor Ado
Jorio de Vasconcelos, do departamento de Física, como um nome sugerido pela Congregação.
Nesse momento, o Presidente passou a palava ao chefe do departamento de Física, professor Carlos
Monken, que apresentou algumas das realizações científicas do indicado. O Presidente enfatizou
que a presente indicação, feita em nome da Congregação do ICEx, não invalida nem se sobrepõe a
outras indicações feitas por Líderes de Grupos de Pesquisa ou Coordenadores de NAPq's deste
Instituto. Colocou, então, o item em votação, sendo aprovado por unanimidade. 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 quatro de fevereiro de 2021.XXXXXXXXXXXX
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Esta ata foi aprovada pela Congregação do ICEx
em sua reunião realizada no dia 31/03/2021.
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