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Ata de Reunião

Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 09h e 40min, via conferencia web,
realizou-se a octogésima segunda Reunião da Congregação do Instituto de Ciências Exatas
(ICEx) da Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência do Diretor do ICEx, Prof. Dr.
Guilherme Henrique Gomes da Silva e comparecimento dos membros docente Profa. Dra.
Adriana Dias, Profa. Dra. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz, Prof. Dr. Paulo Alexandre
Bressan, Prof. Dr. Ihosvany Camps Rodriguez, Prof. Dr. Nelson José Freitas da Silveira e a
representante TAE Marília Martins Silveira. O Diretor deu início à reunião cumprimentando
a todos os presentes. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) homologar as aprovações ad
referendum – A) processo 23087.018774/2020-31 – serviço técnico científico remunerado
Prof. Flávio Barbieri Gonzaga – aprovação homologada por unanimidade. B) processo
23087.019975/2020-56 – afastamento para pós-doutorado Prof. Nelson José Freitas da Silveira
- aprovação homologada por unanimidade. C) processo 23087.000080/2021-29 – programa de
extensão Profa. Andréa Cardoso - aprovação homologada por unanimidade. 2) Informações
sobre horizonte de retorno às atividades presenciais – O presidente da congregação
informou aos membros, com base nas reuniões da direção do ICEx com a Reitoria, Pró-
Reitorias e unidades acadêmicas que ainda não há uma previsão de retorno das atividades
presenciais. Informou também que participa das reuniões de enfrentamento à pandemia
COVID-19 da UNIFAL, essas reuniões são quinzenais onde se discute a elaboração de ações
de enfrentamento importantes, como, por exemplo, a minuta de retomada das atividades
presenciais. As informações das reuniões do comitê são repassadas aos docentes do
Instituto. Os membros da congregação elencaram dúvidas e também sugestões para que
sejam tratadas, como, por exemplo, a realização do calendário de reposição das disciplinas
práticas ocorrendo concomitantemente ao ERE-3, caso ele venha a ocorrer. 3) Apresentação
do relatório de gestão 2019-2021.   Foi feita a apresentação do relatório da gestão do
Instituto de Ciências Exatas, referente ao período de 2019 a 2021 aos membros da
congregação, onde foi informado as ações desenvolvidas pela gestão atual que versaram
sobre os seguintes temas: Administração do Instituto de Ciências Exatas, Trabalho remoto
e Pandemia, Orçamento, captação de recursos e empenho de materiais, Representação do
Instituto junto à órgãos e autoridades e Execução de atos necessários ao bom andamento
das atividades de ensino pesquisa e extensão. Após o detalhamento de todas as ações, foi
aberta a discussão aos membros da congregação. Os membros da congregação
parabenizaram a direção pela condução da gestão no período. Foi sugerido a realização de
uma reunião aberta, no formato remoto de live, a todos os servidores lotados no ICEx,
estudantes e toda comunidade para a apresentação do relatório, preferencialmente em um
dia da semana às 17h, para que os docentes que ministram disciplinas no período diurno e
noturno, assim como os estudantes desses períodos, possam participar.  Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que será assinada por todos
os membros da congregação eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Alexandre Bressan, Professor do
Magistério Superior, em 03/03/2021, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília,
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com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ihosvany Camps Rodriguez, Professor do
Magistério Superior, em 03/03/2021, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Henrique Gomes da Silva,
Presidente, em 03/03/2021, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiróz,
Professor do Magistério Superior, em 03/03/2021, às 14:19, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Nelson José Freitas da Silveira, Professor
do Magistério Superior, em 04/03/2021, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marília Martins Silveira, Técnico
Administrativo em Educação, em 04/03/2021, às 18:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Dias, Professor do Magistério
Superior, em 09/03/2021, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0473287 e o código CRC 84738D3B.

Referência: Processo nº 23087.011522/2019-48 SEI nº 0473287
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