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Ata de Reunião

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de 2021, às 13 horas, via conferência web,
realizou-se a octogésima quinta 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 docentes: Prof. Dr.
Flavio Bitencourt, Prof. Dr. Aníbal Thiago Bezerra, Profa. Dra. Cátia Regina de Oliveira
Quilles Queiroz, Prof. Eliseu César Miguel e a representante TAE: Marília Martins Silveira. O
Diretor deu início à reunião cumprimentando a todos os presentes. Foram tratados os
seguintes assuntos: 1) Demanda e sugestões para solicitação de vagas docentes. Processo
nº 23087.009547/2021-04. Os membros da congregação avaliaram as manifestações dos
departamentos, apresentadas no referido processo. Após longa discussão, foi decidido que a
unidade deve buscar fortalecer as licenciaturas existentes, tendo em vista a carência de
docentes da área de ensino para atuar nestes cursos. Ficou combinado que o Prof. Dr.
Guilherme Henrique Gomes da Silva construirá o ofício que será encaminhado à Reitoria,
utilizando como base o pedido manifestado pelo Departamento de Física e considerando
os pedidos feitos pelos demais departamentos. Todos os membros da Congregação
também fornecerão apoio nessa construção. 2) Apontamentos sobre proposta da CPPD
para progressão docente. Processo 23087.009256/2021-16 (Não houve envio de propostas
pelos departamentos do ICEx). CPPD prorrogou envio de sugestões para o final de
setembro.  O Diretor informou aos membros que será realizada uma nova consulta aos
departamentos do ICEx, por conta da prorrogação feita pela CPPD. 3) Aprovações ad
referendum:  a) Aprovação de curso de extensão Processo nº 23087.011627/2021-11 Prof.
Dr. Eric Batista Ferreira; b) Aprovação de curso de extensão Processo nº
23087.012759/2021-61 Profa. Dra. Natália da Silva Martins Fonseca e Prof. Dr. Anderson
José de Oliveira; c) Indicação Prof. Flávio Barbieri Gonzaga e TAE Germano Lopes para
representação da unidade acadêmica no Núcleo Estratégico de Divulgação Institucional
da UNIFAL-MG. Não houve discussão, os membros da Congregação deliberaram por
unanimidade todos os processos ad. referendum apresentados. A pedido do Diretor Prof.
Dr. Guilherme Henrique Gomes da Silva e com todos os membros de acordo, foi inserido
um novo item fora de pauta: Horário especial para servidor estudante Processo
23087.012965/2021-71. O Diretor apresentou o requerimento de horário especial para
servidor estudante feito pelo Prof. Dr. Ricardo Menezes Salgado, que foi aprovado por
unanimidade dos presentes e será encaminhado para a PROGEP. Nada mais havendo a
tratar a reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que será assinada pelos membros da
congregação eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Henrique Gomes da Silva,
Presidente, em 31/08/2021, às 15:46, 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 Anibal Thiago Bezerra, Professor do
Magistério Superior, em 31/08/2021, às 16:02, 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 Eliseu César Miguel, Professor do
Magistério Superior, em 31/08/2021, às 16:13, 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 Queiroz,
Professor do Magistério Superior, em 31/08/2021, às 21:10, 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 Flávio Bittencourt, Professor do
Magistério Superior, em 01/09/2021, às 06:21, 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 04/09/2021, às 22:24, 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 0582681 e o código CRC 1831C531.

Referência: Processo nº 23087.011522/2019-48 SEI nº 0582681
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