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Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 Antônio Otávio Fernandes, Diretor do Instituto, com a presença dos
seguintes membros: Professores: José Guilherme Moreira, Susana Cândida Fornari, Alberto
Henrique Frade Laender, 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, Ana Cristina Vieira, Clésia Cristina Nascentes,
Luiz Chaimowicz, Raquel Oliveira Prates, Denise Duarte Scarpa Magalhães Alves, Moema
Gonçalves Bueno Figoli, Bernardo Nunes Borges de Lima, Ana Lúcia Americano Barcelos de
Souza, Denise Burgarelli Duczmal, Franklin Massami Matinaga, Lucienir Pains Duarte, Rémy de
Paiva Sanchis e Dario Windmöller. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos:
João Fernandes da Silva, José Cassimiro da Silva e Shirley Maciel da Silva. Representantes
Discentes: Alex Roberto Corrêa, Thárcio Guzella Oliveira e Bernardo Nogueira Mota.
Justificada a ausência dos professores Fernando Augusto Batista, Sabino José Ferreira Neto e
Jafferson Kamphorst Leal da Silva. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente declarou
aberta a sessão. 1. Informes. a) O professor José Guilherme Moreira informou sobre como foi
feito o encaminhamento à Pró-Reitoria de Pesquisa dos projetos do ICEx referente ao CT-Infra.
b) O Presidente informou sobre a Resolução Complementar 03/2010, do Conselho Universitário,
que autoriza as Congregações e Câmaras Departamentais a realizarem reuniões deliberativas
durante o período de férias escolares, com a finalidade de apreciar e homologar pareceres finais
das Comissões Examinadoras dos concursos para provimento de vagas de magistério realizados
no período de 3 de novembro de 2010 a 28 de fevereiro de 2011. c) O Presidente informou sobre
a reunião que realizou com os estudantes a respeito do acidente ocorrido no Departamento de
Química, e que dessa reunião resultou a constituição de uma Comissão para tratar da Segurança
no departamento. d) A professora Grácia Divina de Fátima Silva informou que o aluno
acidentado já está bem melhor, inclusive já retornou às aulas. 2. Análise das Atas das reuniões
dos dias 27/10/2010 e 17/11/2010. Ata do dia 27/10/2010 - O senhor presidente colocou o
assunto em discussão, e como não houve comentários, a ata foi levada à votação, sendo aprovada
por unanimidade. Ata do dia 17/11/2010 - O senhor presidente colocou o assunto em discussão, e
como não houve comentários, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. 3.
Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal. Foi solicitado pelo plenário a inclusão de uma
coluna informando a data de aprovação da progressão na Câmara Departamental. Os pedidos
listados no documento constante no “anexo 1” desta ata foram aprovados por unanimidade. 4.
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. 5.
Análise de Projetos de Extensão. O Presidente colocou o assunto em discussão. Sem
comentários, o assunto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 6. Minuta de
Convênio de Cooperação Técnica para implantação e operação de uma Rede Laboratorial
de Referência e biocombustíveis no Estado de Minas Gerais do Departamento de Química,
aprovado “ad referendum”. A Chefe do Departamento de Química, professora Grácia Divina de
Fátima Silva, fez um relato a respeito do assunto. Sem comentários, o assunto foi levado à
votação, sendo aprovado por vinte e oito votos favoráveis e uma abstenção. 7. Termo de
Cooperação Técnica para a descentralização de créditos orçamentários para a execução do
Projeto REDECOMEP-BH, do Departamento de Ciência da Computação, aprovado “ad
referendum”. O Chefe do Departamento de Ciência da Computação, professor Roberto da Silva
Bigonha falou a respeito do projeto. Sem comentários, o assunto foi levado à votação, sendo
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aprovado por unanimidade. 8. Recurso de reinclusão ao Curso de Estatística, do
aluno Jordan Lacordaire de Sousa Fontes. O representante discente Alex Roberto Corrêa,
falou a respeito do assunto e defendeu o aluno. Sugeriu a constituição de uma comissão formada
por um aluno e um técnico-administrativo para acompanhar o aluno e tentar resgatá-lo, a fim de
que não se torne infrequente e perca novamente a chance de voltar à UFMG. Após várias
manifestações do plenário, defendendo o parecer que era pelo indeferimento do pedido, e
lembrando que o aluno já havia sido excluído e reíncluido uma outra vez, o assunto foi levado à
votação, obtendo vinte e três votos favoráveis ao indeferimento, cinco votos contrários e uma
abstenção. 14. Recurso de reinclusão ao Curso de Física, do aluno Fabiano de Oliveira
Souza. O Presidente fez a leitura do parecer emitido no colegiado, pois o recurso não chegou a
tempo de se enviar a um parecerista da Congregação. Em seguida, colocou o assunto em
discussão. Seguiram-se manifestações do plenário, concordando com o parecer, que era pelo
indeferimento do pedido. O assunto foi levado à votação, obtendo vinte e quatro votos favoráveis
à não reinclusão do aluno e três abstenções. 9. Solicitação da Prorrogação da validade do
concurso para Professor Titular do Departamento de Matemática. O Presidente comunicou
que a SODS informou a Diretoria sobre a entrada do recurso do professor Dan Avritzer no
Conselho Universitário, no qual solicita o provimento da vaga para Professor Titular. Informou
também que haverá uma reunião no dia 7 de dezembro, que provavelmente tratará do assunto do
professor, sendo portanto, interessante se a Congregação solicitasse a prorrogação da validade do
concurso antes dessa reunião acontecer. O Chefe do Departamento de Matemática, professor
Alberto Berly Sarmiento Vera, disse que a Câmara do Departamento decidiu não solicitar a
prorrogação da validade do concurso. Em seguida, o Chefe do Departamento de Ciência da
Computação, professor Roberto da Silva Bigonha, manifestou-se dizendo que a Congregação tem
de ser consistente com o que já foi decidido anteriormente, ou seja, a negação do pedido de
provimento de vaga ao professor Dan Avritzer. Portanto, entende que hoje, a Congregação não
deve prorrogar a validade do Concurso para Professor Titular do Departamento de Matemática. O
assunto foi levado à votação, obtendo dezoito votos contrários à prorrogação, três votos
favoráveis e sete abstenções. 10. Critérios para a Progressão Horizontal dos Docentes e os
Critérios de Avaliação Docente/Pontuação do Relatório INA do Departamento de Química.
Quanto aos critérios de progressão horizontal, a professora Ana Lúcia Americano Barcelos de
Souza, manifestou-se contra a colocação do item 2 (Orientação de estudantes de graduação e coorientação de estudantes de pós-graduação, ou orientação de estudantes de pós-graduação) por
entender que os professores que não fazem parte do corpo da pós-graduação não terão direito à
progressão, mesmo que sua contribuição seja vital para o Departamento. Lembrou ainda que essa
exigência não é contemplada nos critérios aprovados recentemente por esta Congregação para
Progressão Vertical para classe de Professor Associado. A Chefe do Departamento de Química,
professora Grácia Divina de Fátima Silva, esclareceu que a Câmara pretende induzir o professor
do nível 3 a participar da pós-graduação, pois entende que isto fortalece o programa. O professor
Alberto Frade Laender, entende que não é um problema que um professor, para passar de
Associado 3 para 4, oriente ou co-oriente alunos da pós-graduação. Após manifestações do
plenário, o assunto foi levado à votação, obtendo dezenove votos favoráveis à aprovação dos
critérios, dois votos contrários e seis abstenções. Em seguida, passaram a analisar os critérios do
INA/Pontuação. A Chefe do Departamento de Química, professora Grácia Divina de Fátima
Silva, esclareceu que esses critérios já foram apresentados na Congregação, e voltaram à Câmara
para reanálise, nos quais foram feitas algumas alterações, considerando observações feitas pelos
docentes. Sem maiores comentários, o assunto foi levado á votação, sendo aprovado por vinte e
três votos favoráveis e quatro abstenções. 11. Alteração da Composição do Colegiado de
Graduação em Química. A professora Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza falou a respeito
da atual composição e fez uma alteração sugerida pelo Vice-Diretor, professor José Guilherme
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Moreira, na composição apresentada pelo colegiado. A alteração sugerida foi no item
III. 5 (cinco) docentes representantes do Departamento de Química, ao invés de 6 (seis).
Colocado em votação, a alteração da composição do Colegiado de Graduação em Química dessa
forma: Coordenador, Subcoordenador, 5 (cinco) docentes representantes do Departamento de
Química (ICEx), 1 (um) docente representante do Departamento de Matemática (ICEx), 1(um)
docente representante do Departamento de Física (ICEx), 1 (um) docente representante do
Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino (FAE), 1 (um) docente representante do
Departamento de Geologia (IGC), Representação estudantil, na forma do Estatuto e do
Regimento Geral da UFMG, foi aprovada por unanimidade. 12. Desmembramento do
Colegiado dos Cursos de Estatística e Ciências Atuariais. As professoras Moema Gonçalves
Figoli e Denise Duarte Scarpa Alves, respectivamente, subcoordenadora e coordenadora do
Colegiado de Graduação dos Cursos de Estatística e Ciências Atuariais defenderam o
desmembramento, pois são de fato dois colegiados separados. Após várias manifestações
favoráveis ao desmembramento, o Presidente colocou o assunto em votação por partes, pela
necessidade da aprovação da composição dos colegiados em separado. 1º) O desmembramento
foi aprovado por unanimidade; 2º) A composição do Colegiado de Graduação em Estatística
dessa forma: Coordenador, Subcoordenador, 3 (três) docentes representantes do Departamento de
Estatística (ICEx), 1 (um) docente representante do Departamento de Matemática (ICEx),
Representação estudantil, na forma do Estatuto e do Regimento Geral da UFMG, foi aprovado
por unanimidade e 3º) A composição do Colegiado de Graduação em Ciências Atuariais dessa
forma: Coordenador, Subcoordenador, 2 (dois) docentes representantes do Departamento de
Estatística (ICEx), 2 (dois) docentes representantes do Departamento de Demografia (FACE), 1
(um) docente representante do Departamento de Economia ou Administração (FACE), 1 (um)
docente representante do Departamento de Matemática (ICEx), Representação estudantil, na
forma do Estatuto e do Regimento Geral da UFMG, foi aprovado por unanimidade. 13. Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Estatística. A Coordenadora do Colegiado de
Graduação em Estatística, professora Denise Duarte Scarpa Alves, fez um relato sobre o novo
Projeto Pedagógico do Curso de Estatística. Em seguida, a parecerista professora Denise
Burgarelli solicitou esclarecimentos a algumas dúvidas que ela teve ao elaborar o parecer. Após
os esclarecimentos, continuou informando que alguns anexos citados no sumário não
correspondiam aos anexos incluídos no projeto, e que dessa forma a enumeração das páginas não
correspondiam à indicação determinada pelo sumário. Disse que também não constam do Projeto
Pedagógico as diretrizes curriculares de 2008. Ressaltou a necessidade de se fazer estas
correções, visando maior clareza da proposta. O assunto foi levado à votação, sendo aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 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, primeiro de dezembro de
2010. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 30 de março de 2011.
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