Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 415ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015.
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1. Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 Gerais, sob a presidência do professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara,
Diretor do Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores: Ado Jório de
Vasconcelos, Ana Cristina Vieira, Ângelo de Fátima, Ariete Righi, Cibele Comini César,
Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario Windmöller, Dorgival Olavo Guedes Neto, Edna
Afonso Reis, Glaura da Conceição Franco, Hamilton Prado Bueno, José Marcos Silva
Nogueira, Lúcia Pinheiro Santos Pimenta, Luiz Chaimowicz, Marcelo Domingos
Marchesin, Marcos Antônio da Cunha Santos, Remy de Paiva Sanchis, Sônia Pinto de
Carvalho e Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva. Representante dos
Servidores Técnico-Administrativos: Leonardi Dionísio Ferreira. Representação
Discente: Hygor Hernane Telles e Silva, Joel Morais Leal, Leonardo Gonçalves Pinheiro
Júnior, Leonardo Oliveira Machado de Sousa e Natália Maria Borges Ladeira. Ausências
Justificadas: Professores Sabino José Ferreira Neto e Thiago Ferreira de Noronha.
Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes dando
início aos trabalhos. Informes: a) OF. PRPq/81/2015, datado de 03/07/2015, que trata do
projeto, coordenado pelo professor Marcos Oliveira Prates do Departamento de Estatística,
que não foi selecionado para compor a proposta institucional da UFMG. O Presidente
esclareceu ao plenário que o departamento de estatística encaminhou a proposta intitulada
“Núcleo de Computação Intensiva para Modelagem Estatística”, porém devido à intensa
concorrência este projeto não foi priorizado, embora tenha sido considerado relevante
durante o processo de seleção; b) Parecer Final Conclusivo: atendendo ao pedido da
Congregração, foram encaminhadas as erratas assinadas pelo Presidente da Comissão Prof. Dr. Alfredo Mayall Simas, referentes ao processo de avaliação dos pedidos de
promoções para a Classe E: Professor titular, no que tange as tabelas de pontuações dos
professores que participaram do referido processo do Departamento de Química; c)
Portaria Nº 079, de 24 de agosto de 2015 que designou a Comissão para análise dos
pedidos de recursos / reconsideração - Promoção Titular 2014: O Presidente deu
ciência ao plenário da composição da referida comissão, a saber: Membros Titulares:
professores Carlos Augusto Rosa (Instituto de Ciências Biológicas - UFMG); Jacyntho
Lins Brandão (Faculdade de Letras - UFMG), Silvânia Sousa do Nascimento (Faculdade
de Educação -UFMG). Membro Suplente: Prof. Ricardo Hallal Fakury (Escola de
Engenharia-UFMG). 1 - Análise dos Projetos de Extensão: as planilhas constantes no
Anexo I desta ata foram analisadas em bloco e aprovadas com 24 votos favoráveis e 01
abstenção. 2 - Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”: os
pedidos de afastamentos listados no documento constante no "Anexo II" desta ata foram
referendados por unanimidade. 3 - Análise dos Pedidos de Progressão Funcional com os
respectivos pareceres: após análise, constatou-se que no parecer do professor Bernardo
Nunes Borges de Lima, havia uma divergência entre os níveis apresentados no
requerimento e os apresentados no parecer. Decidiu-se solicitar o Departamento de
Matemática a devida correção e o seu reenvio à Seção de Pessoal para ser anexado ao
processo, antes de seu encaminhamento à CPPD. Em seguida o Presidente colocou os
pedidos constantes no Anexo III desta ata, em votação, tendo sido aprovados com 23 votos
favoráveis e 01 abstenção. 4 - Estágio Probatório do professor Wagner Meira Júnior –
Departamento de Ciência da Computação: O Presidente colocou o relatório apresentado
pela Comissão de Avaliação do referido estágio em votação, cujo parecer foi favorável ao
desempenho do professor. Após análise o plenário o aprovou por unanimidade. 5 Resolução 067/2015 que define os Critérios e Procedimentos para Análise de
Desempenho de Docentes como Requisito Parcial para Processos de Progressão
Funcional, encaminhada pelo Departamento de Ciência da Computação - ICEx:
devido a necessidade de se fazer algumas adequações na resolução supramencionada, este
assunto foi retirado de pauta. 6 - Escolha do Supervisor Substituto do Curso de
1

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral

60

66

72

78

84

90

Graduação em Licenciatura em Matemática, na modalidade a Distância: atendendo ao
Edital nº 019/2015 de 10/08/2015, ocorreu o registro da candidata Maria Cristina Costa
Ferreira, professora do Departamento de Matemática. Em seguida foi realizada a eleição
por escrutínio secreto, na qual a referida professora foi eleita para o cargo supracitado, com
23 votos favoráveis e 02 votos em branco. 7 - OF. PRPq/83/2015, datado de 07/07/2015 solicitando a indicação de três nomes, para que dentre eles seja escolhido o substituto
para recomposição do Comitê Assessor de Ciências Exatas e da Terra: A professora
Sônia Pinto de Carvalho fez menção sobre o “acordo de cavalheiros” feito entre os
departamentos de nossa unidade no qual deverá ser mantido um equilíbrio entre as
representações departamentais junto ao referido Comitê. Considerando o exposto, o
plenário procedeu a seguinte indicação para a composição da lista tríplice: professores
Israel Vainsencher, Marcelo Marchesin e Remy de Paiva Sanchis, a qual foi aprovada por
unanimidade. 8 - Parecer encaminhado pela Profa. Maria Cristina Costa Ferreira Departamento de Matemática, referente ao pedido de mudança de turno/modalidade
da aluna Tâmila Faria da Cruz, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação
em Química, em sua reunião realizada no dia 01/06/2015. Após discussão, o Presidente
colocou o parecer da referida professora em votação, o qual foi favorável ao pedido da
aluna supracitada, tendo sido aprovado com 24 votos favoráveis e 01 voto contrário. 9 Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2014, aprovado ad-referendum pelo Diretor do
ICEx, em 10/07/2015 - projeto de pesquisa e prestação de serviço intitulado “InfoSAS –
Novos Alvos e Novas Técnicas de Mineração de Dados para Controle de Produção” –
Departamento de Ciência da Computação. Referendado por unanimidade. 10 - Projeto de
criação do novo curso de doutorado em Inovação Tecnológica e Biofarmacêutica,
encaminha pelo Prof. Rubén Sinisterra, do Departamento de Química: Após
discussão, a Congregação solicitou que fossem anexadas ao processo as anuências do
departamento de química e das demais unidades envolvidas, para posterior análise da
Congregação em sua reunião prevista para o mês outubro do corrente ano. 11 - OUTROS:
a) Projeto - Prof. Eduardo Valadares / Departamento de Física, aprovado “adreferendum” pela Chefia do Departamento de Física: o Presidente passou a palavra para
o Chefe do Departamento de Física, professor Ado Jório de Vasconcelos, que fez um breve
relato acerca do assunto em questão. Em seguida passou para a votação do projeto, o qual
foi referendado por unanimidade. Antes de encerrar a reunião, o Presidente comunicou ao
plenário do término do mandato da professora Edna Afonso Reis, agradecendo-a pelos
trabalhos prestados, enquanto Coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em
Estatística e membro da Congregação de nossa unidade. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrada à sessão, da qual, eu, Sandra Fonseca Rocha Alvim,
Secretária Geral, lavrei a presente ata queserá assinada por mim e pelos demais presentes,
em livro complementar a este, em 26 de agosto de 2015.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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