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ATA DA 413ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, 

REALIZADA NO DIA  17  DE JUNHO DE 2015. 

 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 3123, 

reuniu-se a Congregação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas 6 

Gerais, sob a presidência do professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, Diretor do 

Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores: Francisco Dutenhefner, 

Ado Jório de Vasconcelos, Ângelo de Fátima, Ariete Righi, Cibele Comini César, 

Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario Windmöller, Edna Afonso Reis, Gabriel Armando 

Pellegatti Franco, Glaura da Conceição Franco, Hamilton Prado Bueno, Hélio Anderson 

Duarte, José Nagib Cotrim Árabe, Lúcia Pinheiro Santos Pimenta, Luiz Chaimowicz, 12 

Marco Antônio da Cunha Santos, Remy de Paiva Sanchis, Renato Antônio Celso Ferreira, 

Sabino José Ferreira Neto, Sebastião José de Pádua, Seme Gebara Neto, Sílvia Helena 

Paixão Alencar, Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva e Thiago Ferreira de 

Noronha. Representante dos Servidores Técnico-Administrativos: Renato José dos Reis 

e Ulisses Filgueiras Emediato. Ausências justificadas: professores José Guilherme 

Moreira e José Marcos Silva Nogueira. Havendo quórum regulamentar, o Senhor 18 

Presidente cumprimentou os presentes e antes de dar início à primeira pauta, consultou aos 

chefes de departamentos acerca da adesão à greve de seus funcionários: - Departamento de 

Ciência da Computação ocorreu uma maior adesão na Biblioteca e no setor de Recursos 

Computacionais, quanto à secretaria o funcionamento está normal; - Departamento de 

Estatística teve uma forte adesão, há um plantão entre os terceirizados, monitorado pela 

chefia; - Departamento de Física, adesão parcial; - Departamento de Matemática, adesão 24 

geral dos funcionários da secretaria; Departamento de Química, forte adesão, porém, os 

serviços essenciais estão sendo mantidos. 1 - Análise do parecer final conclusivo sobre a 

promoção para Classe E, Professor Titular, emitido pela Comissão Avaliadora - 

Departamento de Matemática: Antes do Presidente dar início à referida pauta, os 

professores Hamilton Prado Bueno e Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva 

pediram licença para se retirarem da sala uma vez que são partes envolvidas no referido 30 

processo. Em seguida o Presidente leu parte do parecer conclusivo de cada relatório, 

colocando em seguida em votação, a saber: Candidatos aprovados à Promoção à Classe 

E, Professor Titular por terem obtido notas finais iguais ou superiores a 70(setenta) pontos 

de pelo menos 03(três) membros da Comissão Avaliadora; - Ana Cristina Vieira (parecer 

conclusivo aprovado com 22 votos favoráveis e 01 abstenção); Antônio Zumpano Pereira 

Santos (parecer conclusivo aprovado com 22 votos favoráveis e 01 abstenção); Grey 36 

Ercole (parecer conclusivo aprovado com 22 votos favoráveis e 01 abstenção); Hamilton 

Prado Bueno (parecer conclusivo aprovado com 21 votos favoráveis, 01 desfavorável e 01 

abstenção); Ricardo Hiroschi Caldeira Takahashi (parecer conclusivo aprovado com 23 

votos favoráveis e 01 abstenção); Sônia Pinto de Carvalho (parecer conclusivo aprovado 

com 23 votos favoráveis e 01 abstenção); Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva 

(parecer conclusivo aprovado com 23 votos favoráveis e 01 abstenção). Candidatos 42 

reprovados por não terem obtido notas finais iguais ou superiores a 70(setenta) pontos de 

pelo menos 03(três) membros da Comissão Avaliadora; - Armando Gil Magalhães Neves 

(parecer conclusivo aprovado com 21 votos favoráveis e 02 abstenções), Cesar de Souza 

Eschenazi (parecer conclusivo aprovado com 21 votos favoráveis e 02 abstenções), 

Fernando Figueiredo de Oliveira Filho (parecer conclusivo aprovado com 21 votos 

favoráveis  e 02 abstenções), Helder Cândido Rodrigues (parecer conclusivo aprovado com 48 

21 votos favoráveis e 02 abstenções), Maria Laura Magalhães Gomes (parecer conclusivo 

aprovado com 20 votos favoráveis, 01 desfavorável e 02 abstenções), Paulo Cupertino de 

Lima (parecer conclusivo aprovado com 22 votos favoráveis e 02 abstenções). 2 - Análise  
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do parecer final conclusivo sobre a promoção para Classe E, Professor Titular, 

emitido pela Comissão Avaliadora - Departamento de Química: neste momento o 54 

Presidente passou a condução dos trabalhos para o Vice-Presidente, professor Francisco 

Dutenhefner,  quando se retirou da sala por estar envolvido no referido processo. O Vice-

Presidente leu parte do parecer conclusivo de cada relatório, colocando em seguida em 

votação, a saber: Candidatos aprovados  à  Promoção  à  Classe  E,  Professor  Titular  

por  terem  obtido  notas  finais iguais ou superiores a 70(setenta) pontos de pelo menos  

03(três) membros da Comissão Avaliadora; - Cláudio Luis Donici (parecer conclusivo 60 

aprovado com 19 votos favoráveis, 02 desfavoráveis e 03 abstenções), - Eduardo Nicolau 

dos Santos (parecer conclusivo aprovado com 18 votos favoráveis, 02 desfavoráveis e 04 

abstenções), Geraldo Magela de Lima (parecer conclusivo aprovado com 19 votos 

favoráveis, 01 desfavorável e 04 abstenções), Glaura Goulart Silva (parecer conclusivo 

aprovado com 18 votos favoráveis, 02 desfavoráveis e 04 abstenções), João Pedro Braga 

(parecer conclusivo aprovado com 18 votos favoráveis, 03 desfavoráveis e 03 abstenções), 66 

Rossimiriam Pereira de Freitas (parecer conclusivo aprovado com 18 votos favoráveis, 02 

desfavoráveis e 04 abstenções), Rodinei Augusti (parecer conclusivo aprovado com 18 

votos favoráveis, 02 desfavoráveis e 04 abstenções); Candidatos reprovados à promoção 

à Classe E, Professor Titular por não terem obtido notas finais iguais ou superiores a 70 

(setenta) pontos de pelos menos 03(três) membros da Comissão Avaliadora: - Professores 

Antônio Flávio de Carvalho Alcântara  (parecer conclusivo aprovado com 18 votos 72 

favoráveis, 02 desfavoráveis e 04 abstenções), Jadson Cláudio Belchior (parecer 

conclusivo aprovado com  16 votos favoráveis, 05 desfavoráveis e 03 abstenções), José 

Diasde Souza (parecer conclusivo aprovado com 16 votos favoráveis, 04 desfavoráveis e 

04 abstenções), Nelcy Della Santina Mohallem (parecer conclusivo aprovado com 16 votos 

favoráveis, 04 desfavoráveis e 04 abstenções), Rosana Zacarias Domingues (parecer 

conclusivo aprovado com 16 votos favoráveis, 04 desfavoráveis e 04 abstenções). 3 - 78 

Análise da Ata da Reunião Ordinária da Congregação realizada em 27/05/2015: Após 

alterações nas linhas 53, na qual excluiu-se a palavra estatística,  correções nominais nas 

linhas 73 , 77  e correções ortográficas nas linhas 131 e 139, a referida ata foi aprovada 

com 18 votos favoráveis e 07 abstenções. 4 - Recursos referentes ao processo Da 

Promoção para a Classe E, Professor Titular - 2014, encaminhados por professores 

dos Departamentos de Ciência da Computação e Física: O Presidente informou ao 84 

plenário que em reunião com os chefes de departamentos realizada em 15 de junho do 

corrente, foi sugerido para análise dos referidos recursos à criação de uma comissão interna 

composta por 05 professores, sendo um de cada departamento e/ou uma comissão 

composta por 03 membros externos. Foi citada também a hipótese dos recursos serem 

encaminhados a um único relator. Neste momento o Presidente e os professores Gabriel 

Armando Peleegatti Franco, José Nagib Cotrim Árabe e Sylvie Marie Oliffson Kamphorst 90 

Leal da Silva se retiraram da sala por ser parte interessada no assunto em questão. Após 

discussão foram apresentadas duas propostas pelo plenário: 1ª - Comissão composta por 05 

professores do ICEx, sendo que um departamento fará análise do outro departamento, 

excluindo no momento da análise o professor que está envolvido no processo. Em votação: 

02 votos favoráveis e 20 desfavoráveis; 2ª -  Comissão composta por três membros  

externos, que deverão ser indicados pela diretoria do ICEx. Em votação: 20 votos 96 

favoráveis e 02 votos desfavoráveis. 5 - Processo / Dinâmica: Da Promoção para a 

Classe E, Professor Titular - 2015/2º: O Vice-Presidente consultou ao plenário sobre a 

possibilidade de realizar os processos do corrente ano no primeiro semestre de 2016, dando 

assim maior prazo para adequar situações que ainda estão sob análise, porém o plenário 

considerou desfavorável tal adiamento uma vez que com a passagem do ano em exercício 

os valores devidos podem virar precatórios. Após  discussão,  decidiu-se  adotar  a  mesma  102 
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dinâmica dos processos de 2014 e 2015/1º, ou seja, os departamentos ficarão responsáveis 

por toda dinâmica que envolve o processo. 5.a - Proposta para o Cronograma de 

atividades para o processo da Promoção para a Classe E, Professor Titular - 2015/2º: 

- O Vice-Presidente  apresentou  a  prosposta  do  cronograma  o qual  foi  aprovado  por  

unanimidade. Até 31/agosto/2015 - Departamentos (Recebimento da documentação para 108 

instrução do processo junto à recepção do departamento); Até 24/outubro/2015 - 

Departamentos (Indicações dos nomes para composição das Comissões Avaliadoras), Até 

29/outubro/2015 - Secretaria Geral (Reunião da Congregação para constituir as Comissões 

Avaliadoras), Até 21/11/2015 - Secretaria Geral (Encaminhamento dos Resultados), Até 

26/11/2015 Secretaria Geral (Homologação dos resultados dos concursos pela 

Congregação). Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à 114 

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 17 

de junho de 2015.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 


