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Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e nove, 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 Bismarck Vaz da Costa, Diretor do Instituto, com a presença dos
seguintes membros: Professores: Cesar de Souza Eschenazi, José Francisco de Sampaio, Roberto
da Silva Bigonha, Gabriel Armando Pellegatti, Alberto Berly Sarmiento Vera, Grácia Divina de
Fátima Silva, José Marcos Silva Nogueira, Glaura da Conceição Franco, Aríete Righi, Ana
Cristina Vieira, Jussara Marques de Almeida, Remy Paiva Sanchis, Ana Lúcia Americano
Barcelos de Souza, Sebástian Alberto Urrutia, Robson Mendes Matos, Hélio Anderson Duarte.
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Agostinho Vinício da Fonseca e
Leonardi Dionísio Ferreira. Justificada a ausência da professora Rosângela Helena Loschi.
Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes, e declarou aberta a
sessão. Iniciou cumprimentando a Professora Ângela Dalben, Pró-Reitora de Extensão, que
estava presente a reunião, por solicitação feita através de ofício da Pró-Reitoria, a fim de
apresentar aos membros da Congregação o novo Sistema de Informação da Extensão –
SIEX/UFMG. Após os cumprimentos a Professora Ângela Dalben, iniciou sua fala citando os
Indicadores de Avaliação da Extensão e sua interface com a política acadêmica institucional. Em
seguida, após respondido algumas questões do plenário, a Pró-Reitora agradeceu a atenção de
todos e se retirou da reunião. O Presidente então solicitou a retirada de pauta dos itens 1. 2. 3. e 4.
e uma alteração na ordem da mesma. O plenário acatou a solicitação, e deram início a reunião
com o assunto de número 7. Análise dos Critérios para progressão Horizontal na carreira de
Magistério do Departamento de Matemática. O senhor presidente solicitou ao chefe do
Departamento de Matemática, professor Alberto Berly Sarmiento Vera para se pronunciar. Após
a fala do professor, o assunto foi colocado em discussão. O plenário fez vários questionamentos,
principalmente no que dizia respeito à tabela de pontuação, aos quais o professor Alberto Berly
Sarmiento Vera, respondeu prontamente. Em seguida, o assunto foi levado à votação, e foi
aprovado por quinze votos favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção. 8. Análise dos
Critérios para Progressão Horizontal na carreira de Magistério do Departamento de
Ciência da Computação. O presidente passou a palavra ao Chefe do Departamento de
Computação, Prof. Roberto da Silva Bigonha, para exposição dos critérios já aprovados pela
Câmara do Departamento de Ciência da Computação. Em seguida, o assunto foi colocado em
discussão e várias manifestações enfatizaram a subjetividade dos critérios, que deixa dessa forma,
o avaliado muito dependente da Comissão de Avaliação. O professor Roberto da Silva Bigonha,
defendeu os critérios, partindo do pressuposto que a Comissão é composta por pessoas idôneas e
honestas e também exemplificando que a Progressão Vertical é feita subjetivamente da mesma
forma, conforme a Resolução do Conselho Universitário. Seguiram-se também, manifestações
favoráveis, acreditando-se de que a Avaliação Subjetiva em alguns aspectos é muito mais bem
feita. Após ampla discussão e feitos os esclarecimentos ao plenário, o Presidente colocou o
assunto em votação, e o mesmo foi aprovado por nove votos favoráveis, cinco votos contrários e
uma abstenção. 9. Processo de Progressão Horizontal para Professor Associado II, do
professor José Lopes de Siqueira Neto. O Sr. Presidente leu o parecer do relator, professor José
Francisco de Sampaio, e passou a palavra ao chefe do departamento, professor Roberto da Silva
Bigonha, para suas manifestações a respeito do assunto. Colocado em discussão, o assunto foi
bastante debatido. O professor Robson Mendes Matos, antes de fazer suas colocações, solicitou
registrar em ata, congratulações ao professor José Francisco de Sampaio, pela perfeição do seu
parecer. Após discussão, o parecer do relator, que era o de remeter à CPPD o processo do
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professor José Lopes Siqueira, foi colocado em votação e aprovado por doze votos
favoráveis, dois contrários (sendo um voto do professor Roberto da Silva Bigonha) e duas
abstenções. 5. Recurso de reinclusão ao Curso de Física, do aluno André Albinati Peterson.
O Presidente passou a palavra à parecerista, a professora Jussara Marques de Almeida, que fez
seus esclarecimentos a respeito do assunto. Após algumas manifestações do plenário, o assunto
foi colocado em votação, e o parecer, que era pelo deferimento do recurso, obteve quinze votos
contrários e uma abstenção. 6. Resolução referente a vagas remanescentes no curso de
Bacharelado em Estatística: Reopção e Rematrícula. O assunto foi colocado em discussão. Foi
sugerida pequena correção na digitação. Sem maiores comentários, o assunto foi levado à
votação, com as modificações sugeridas, sendo aprovado por dezoito votos favoráveis e uma
abstenção. 10. Minuta de Decisão da Congregação sobre o processo de consulta à
comunidade, relativo a escolha de lista tríplice para os cargos de Diretor e Vice-Diretor. O
presidente solicitou aos membros que lessem o documento entregue, fizessem suas anotações,
pois o assunto voltaria em pauta na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Cristiane
Martins Nunis, Secretária Geral, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais
presentes em livro complementar a este. Belo Horizonte, dois de dezembro de 2009. xxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 19 de maio de 2010.
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