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Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dez, 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: Roberto da Silva Bigonha, Rosângela Helena Loschi, José
Marcos Andrade Figueiredo, Alberto Berly Sarmiento Vera, Grácia Divina de Fátima Silva, José
Marcos Silva Nogueira, Glaura da Conceição Franco, Aríete Righi, Ana Cristina Vieira,
Humberto Osório Stumpf, Luiz Chaimowicz, Maurício Veloso Brant Pinheiro, Ana Lúcia
Americano Barcelos de Souza, Denise Burgarelli Duczmal, Franklin Massami Matinaga, Robson
Mendes Matos. Representante dos Servidores Técnico-Administrativos: Leonardi Dionísio
Ferreira. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes, e
declarou aberta a sessão. 1. Análise das Atas dos dias 02/12/2009, 24/02/2010 e 26/04/2010. O
senhor presidente colocou o assunto em discussão, e após a solicitação de uma pequena correção,
o assunto foi levado à votação, sendo as atas aprovadas com treze votos favoráveis e quatro
abstenções. 2. Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal. Os pedidos listados no
documento constante no “anexo 1” desta ata, foram aprovados por dezesseis votos favoráveis e
uma abstenção. 3. Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”. Os
pedidos de afastamento listados no documento constante no "anexo 2" desta ata foram
homologados por unanimidade. 4. Análise de Projetos de Extensão. O Presidente solicitou que
após a leitura dos projetos, as planilhas fossem votadas em bloco. O plenário acatou a solicitação,
e em seguida, sem comentários, o assunto foi levado à votação, sendo aprovado com quinze votos
favoráveis e duas abstenções. 5. Homologação – Minuta de Contrato referente ao Edital
Consulta 001/10 – ANP, a ser firmado entra a ANP, a UFMG e FUNDEP – Projeto
coordenado pela professora Vânya Pasa do Departamento de Química, assinado “ad
referendum”. O Senhor Presidente explicou que o assunto já havia sido apresentado em reunião
passada, e colocou o mesmo em discussão. Sem maiores comentários, foi levado à votação, sendo
aprovado por dezesseis votos e uma abstenção. 6. Homologação – Subcontrato de Projeto de
Pesquisa intitulado “Flexible, integrated nanocomposite energy conversion and storage
devices to be applied to low Power self-powered sensors”, coordenado pela professora
Glaura Goulart Silva do Departamento de Química, assinado “ad referendum”. O Senhor
Presidente passou a palavra para a professora Grácia Divina de Fátima Silva e a mesma falou a
respeito do contrato. Sem maiores questionamentos, o assunto foi levado à votação, obtendo
aprovação unânime. 7. Análise do Convênio entre o SERPRO e a UFMG, sob a coordenação
do professor Wagner Meira Júnior. O Senhor Presidente solicitou ao professor Roberto da
Silva Bigonha, que falasse a respeito do convênio. Colocado em discussão, e como não houve
comentários, o assunto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 8. Pedido de
apresentação de nova monografia da Rúbia Benevides Monteiro Pires. O professor Roberto
da Silva Bigonha fez um breve histórico sobre a solicitação da ex-aluna. O Presidente informou
ao plenário sobre o parecer emitido pelo professor Mário Fernando Montenegro Campos. Após
algumas manifestações, o parecer que era pelo indeferimento do pedido, foi levado à votação, e
recebeu quinze votos favoráveis, e duas abstenções. 9. Análise dos novos critérios de avaliação
docente do Departamento de Química. O Presidente solicitou à professora Grácia Divina de
Fátima Silva, que falasse a respeito do assunto. A professora informou que os critérios vigentes
datavam de julho de 1998, e como houve a proposta de alteração pela câmara do departamento,
vem submeter à Congregação a análise e aprovação desses critérios. Várias manifestações foram
emitidas, algumas a favor, enfatizando que caso os critérios fossem reprovados, deveria se
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apontar a causa e não simplesmente retirar o assunto de pauta e retornar à câmara sem
alguma recomendação, e outras contra a aprovação, estas enfatizando que antes da câmara
aprovar tais critérios, deveria ter havido uma apresentação, seguida de discussão, dentro do
próprio departamento de química. Após ampla discussão, chegou-se a seguinte proposta: Tendo
em vista a divergência de opiniões entre os representantes oriundos do Departamento de Química,
o plenário sente dificuldade em votar, e decide devolver à Câmara Departamental para reanálise e
reformulação se for o caso, os critérios de avaliação docente do Departamento de Química. A
proposta foi colocada em votação e obteve quinze votos favoráveis e dois votos contrários. Em
seguida, votou-se a devolução do documento, vinculado a uma consulta ampla no departamento.
Nessa votação, obtiveram-se sete votos favoráveis à recomendação de consulta ampla, oito votos
contrários à recomendação e duas abstenções. 10. Relatório Anual de Atividades do
Departamento de Física – Ano 2009. O Presidente passou a palavra ao professor José Marcos
Figueiredo, e não havendo correção a ser feita no parecer, colocou o assunto em discussão. Em
seguida, o parecer, que era favorável a aprovação do relatório, foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 11. Relatório Anual de Atividades do Departamento de
Estatística – Ano 2009. O Presidente passou a palavra à professora Rosângela Loschi, Chefe do
Departamento de Estatística, que solicitou uma pequena correção de digitação no item Plano de
Trabalho 2010. Em seguida, o parecer do relator, que era favorável a aprovação do relatório, foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 12. Relatório Anual de Atividades do
Departamento Química – Ano 2009. O Presidente passou a palavra à professora Gracia de
Fátima Silva, Chefe do Departamento de Química, e não havendo correção a ser feita no parecer,
colocou o assunto em discussão. Em seguida, o parecer, que era favorável a aprovação do
relatório, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 13. Representação dos
Servidores Técnico-administrativos em Educação para a Coordenadoria Geral de
Avaliação de Desempenho. O Presidente informou ao plenário que só houve uma indicação, esta
do Departamento de Química. Como era necessária a indicação de três servidores, o Diretor
aguardaria um pouco mais, e depois indicaria ad referendum. O plenário acatou a decisão. 14.
Composição do Comitê Local de Avaliação de Desempenho, por servidores técnicoadministrativos dos grupos A, B, C, D e E de classificação. O Presidente informou que
também neste caso, iria reconduzir ou constituir um novo comitê, ad referendum da
Congregação, uma vez que não houve nenhuma indicação. 15. Estágio Probatório dos
professores André Santarosa Ferlauto e Ana Maria de Paula. O Presidente colocou em
discussão os pareceres finais dos relatórios das comissões de estágio probatório do professor
André Santarosa Ferlauto e da professora Ana Maria de Paula. Não havendo manifestações, o
assunto foi colocado em votação, sendo o estágio probatório dos professores, aprovados por
unanimidade. Foi incluído um assunto a pauta: 16. Solicitação da SODS – indicação de
representando do ICEx no CEPE, em substituição ao professor José Francisco de Sampaio.
O Presidente fez a leitura da mensagem enviada pela SODS, que solicitava a substituição do Prof.
José Francisco de Sampaio, em virtude de sua aposentadoria. O plenário decidiu indicar o
professor Roberto da Silva Bigonha, como representante pro tempore do ICEx, no Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, com mandato até o final do mês de agosto do corrente, e que nesse
período, o cargo ficará sem suplência. 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, dezenove de maio de 2010. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 30 de junho de 2010.
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