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Aos trinta dias do mês de março de dois mil e onze, 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, Wagner
Meira Júnior, Glaura da Conceição Franco, Gastão de Almeida Braga, Luiz Chaimowicz, Moema
Gonçalves Bueno Figoli, Bernardo Nunes Borges de Lima, Ana Lúcia Americano Barcelos de
Souza, Denise Burgarelli Duczmal, Franklin Massami Matinaga, Sabino José Ferreira, Antônio
Flávio de Carvalho Alcântara, Rémy de Paiva Sanchis e Hélio Anderson Duarte. Representantes
dos Servidores Técnico-Administrativos: João Fernandes da Silva, José Cassimiro da Silva,
Rubens Ribeiro Menezes e Shirley Maciel da Silva. Representantes Discentes: Alex Roberto
Corrêa, Gabriel Pires e Albuquerque de Mello, Thárcio Guzella Oliveira e Guilherme Maluf
Martins Balzana. Justificada a ausência dos professores Raquel Oliveira Prates, Fernando
Augusto Batista, Maurício Veloso Brant Pinheiro e Humberto Osório Stumpf. Havendo quorum
regulamentar, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 1. Visita do professor Lucas
Bretas, Pró-Reitor de Recursos Humanos. O Pró-Reitor iniciou falando sobre o quantitativo de
pessoal na UFMG, referente a reposição do quadro. Explicou como será feita a distribuição de
servidores, após a verificação das planilhas enviadas pelas unidades. Abordou vários assuntos,
dentre eles: - PROFIQ, - SAST, - Atualização dos formulários de rotinas na página da PRORH, Proibição do Governo Federal em relação a realização de concursos públicos. Antes da
continuidade da reunião, a professora Susana Cândida Fornari, representante suplente do ICEx no
Conselho Universitário solicitou que registrasse em ata sua declaração: “Na reunião do Conselho
Universitário de 7 de dezembro de 2010, da qual participei como representante suplente do ICEX
foi julgado o recurso do Prof. Dan Avritzer. Esse recurso era contra a decisão do Departamento
de Matemática (DMAT) de não botar mais uma vaga no concurso de professor titular realizado
em maio de 2010, no qual o Prof. Avritzer foi o segundo colocado. O recurso não havia sido
acatado pela Câmara do DMAT nem pela Congregação do ICEX. O parecer da Comissão de
Recursos do Conselho Universitário, elaborado pelo prof. Jorge Alexandre Barbosa Neves, foi
extremamente duro com o DMAT, chegando a chamá-lo de desonesto. Expliquei em detalhes o
acontecido, enfatizando que o DMAT tinha se posicionado em forma igual ao concurso anterior
de professor titular, para ser justo com o segundo colocado naquele concurso. O recurso foi
acatado no Conselho por 21 votos a favor, 10 contra e 3 abstenções. O diretor do ICEX não só
votou a favor do recurso como também fez a proposta de adiar o período de validade do
concurso, proposta que fez também na reunião da Congregação, em 1/12/2010, rejeitada por uma
ampla maioria. Faço estas observações porque o Diretor é eleito pelos membros do Instituto, e a
meu ver não pode contrariar decisões da Congregação. Mais ainda, não pode deixar de: defender
a posição de um departamento do Instituto perante órgãos superiores, sentar posição quando os
fatos são distorcidos e os argumentos ofendem um dos departamentos do Instituto.” 2. Informes.
a) Resolução 001/2011 – Conselho Universitário. O Presidente falou sobre a reunião realizada
no dia 29 de março, na qual o Reitor solicitou aos membros do Conselho que lessem e
discutissem a referida resolução, e enviassem sugestões, para discussão na próxima reunião do
Conselho Universitário; b) Proposta Orçamentária 2011. O Presidente informou que não houve
alteração no orçamento deste ano em relação ao de 2010; c) Rede Sem Fio UFMG. O Presidente
comunicou que a instalação da Rede Sem Fio UFMG deve ser iniciada em junho do corrente ano;
d) Registro de preços para Compras de Mobiliário e Equipamentos de Informática. O
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Presidente informou que na página do DSG existem informações sobre a reunião
realizada com os Diretores de Unidades, na qual foi apresentado o catálogo de especificação de
mobiliários e equipamentos de informática, para subsidiar as compras nos órgãos da UFMG. 3.
Análise da Ata da reunião do dia 1º/12/2010. O senhor Vice-Presidente explicou que em
relação ao item 12. que tratava do desmembramento do Colegiado dos Cursos de Estatística e
Ciências Atuariais, houve um lapso ao se fazer o ofício à PROGRAD informando a decisão da
Congregação. Na composição do Colegiado do Curso de Ciências Atuariais, ao invés de 1 (um)
representante do Departamento de Ciências Econômicas ou de Administração, foi colocado no
ofício 1 (um) representante do Departamento de Ciências Econômicas e 1 (um) do Departamento
de Administração, e a PROGRAD já tomou as medidas para aprovação da composição dessa
forma. Explicou que a Diretoria já está tomando as providências para sanar o problema. Sem
mais comentários, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por vinte e quatro votos favoráveis
e duas abstenções. 4. Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal. Os pedidos listados no
documento constante no “anexo 1” desta ata foram aprovados por unanimidade. 5. 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. 6. Análise de
Projetos de Extensão. O Presidente colocou o assunto em discussão. O professor Gastão de
Almeida Braga solicitou corrigir na planilha do CENEX, a data da realização do Workshop em
Física-Matemática, e o nome do Coordenador do evento. Sem mais comentários, o assunto foi
levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 7. Termo de Cooperação entre a
PETROBRAS e a UFMG, para desenvolvimento do Projeto “Suspensões de Nanomateriais
Carbonosos em Copolímeros de Acrilamida: Nanofluidos para a Recuperação Avançada de
Petróleo”, aprovado ad referendum. O Presidente leu parte da solicitação da professora Glaura
Goulart Silva, coordenadora do projeto, que explicava o objetivo do mesmo. Sem comentários, o
assunto foi levado à votação, sendo homologado por unanimidade. 8. Bolsas de Monitoria
destinadas ao Laboratório de Tecnologia da Informação (LTI), aprovadas ad referendum. O
Vice-Presidente da Congregação explicou como é feita a distribuição das bolsas de monitoria da
PROGRAD, e que todo ano as bolsas da Congregação são destinadas ao LTI. Sem comentários, o
assunto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 9. Recurso de reinclusão ao
Curso de Matemática Computacional, do aluno Arthur Coura. O Presidente colocou o
assunto em discussão. O Coordenador do Colegiado de Graduação em Matemática, professor
Bernardo Nunes Borges de Lima enfatizou que os alunos têm a obrigação de conhecer as regras
acadêmicas vigentes na Instituição, por isso não concorda com a justificativa do aluno em dizer
que não tinha conhecimento da necessidade de se rematricular após um trancamento total feito
em semestre anterior. Após várias manifestações do plenário, defendendo o parecer que era pelo
indeferimento do pedido, o assunto foi levado à votação, sendo o pedido do aluno indeferido por
unanimidade. 10. Comunicado dos alunos de graduação do Departamento de Química a
respeito da disciplina Química Quântica em 2010. O Vice-Presidente solicitou a coordenadora
do colegiado de Química, professora Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, um relato sobre o
encaminhamento dado ao abaixo assinado dos alunos, uma vez que não só a Congregação
recebeu o comunicado, mas também o colegiado. Dessa forma, a Congregação tem de aguardar
as providências do colegiado. A professora informou que encaminhou a primeira reclamação ao
professor Jadson Belchior para que ele se manifestasse. A resposta só veio em fevereiro deste
ano, época em que os alunos apresentaram nova reclamação, a mesma que foi enviada para a
Congregação, da qual o professor Jadson Belchior também teve a ciência. Disse que o professor
contra argumentou as questões levantadas. Informou que a providência inicial foi dividir a turma
com outro professor, pois o número de alunos matriculados é considerado elevado para uma
turma segundo os padrões do Departamento de Química. Além disso, a consequência mais
importante é que, dessa forma, a disciplina será ministrada em equipe, onde a matéria lecionada e
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as avaliações serão comuns às duas turmas. Informou também que na lista de nomes
de alunos, existem alguns que sequer foram alunos do professor Jadson Belchior. A professora
encerrou dizendo que o professor está preparando a resposta por escrito para encaminhar aos
alunos e a todas as instâncias para as quais o comunicado dos alunos foi encaminhado. 11.
Projeto “Proposta de aquisição de um difratômetro de raios X para uso compartilhado de
pesquisadores de vários PPG’s da UFMG”, coordenador pelo professor Humberto Stumpf,
aprovado “ad referendum”. O Presidente explicou a necessidade do ad referendum em
dezembro de 2010, pois só haveria reunião da Congregação no mês de março de 2011, e que
naquela ocasião era uma exigência da Procuradoria Jurídica a aprovação do referido projeto. Em
seguida, colocou o assunto em discussão. Sem comentários, o assunto foi levado à votação, sendo
homologado por unanimidade. 12. Critérios para avaliação dos Relatórios de Atividades –
INA, do Departamento de Estatística. O Presidente passou a palavra à Chefe do Departamento
de Estatística, professora Rosângela Loschi, que fez um relato da justificativa para a
reformulação dos critérios: "Os novos critérios consistem basicamente na inclusão de atividades
que vem sendo realizadas pelos docentes do DEST e que não eram contempladas na pontuação
que
vinha
sendo
utilizada
anteriormente
que
foi
construída
há 13 anos atrás. Os itens a serem pontuados e pontuações atribuídas a cada um deles
foram estabelecidos pela Câmara Departamental e foram submetidos à avaliação e
crítica de todo o corpo docente em 09/11/2010. Os pontos polêmicos foram discutidos
em reunião com o corpo docente em 03/12/2010 e as modificações aprovadas
pela maioria foram acatadas. Dos vinte e seis docentes do quadro efetivo,
dezenove compareceram à reunião e a proposta foi aprovada por unanimidade. Para cumprir
o estabelecido no regimento da UFMG, a Câmara aprovou os critérios em 16/12/2010.
Também foi decidido na reunião dos docentes de 03/12/2010 que estes critérios,
se aprovados pela Congregação, seriam utilizados para a avaliação do relatório
de atividades INA de 2011, que ocorre no início do ano de 2012. Apenas
um
docente
presente
na
reunião
votou
contra
esta
proposta."
Após alguns questionamentos do plenário, respondidos prontamente pela professora, o assunto
foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 13. Aprovação ad referendum dos
relatórios INA. O Presidente informou que o prazo dado pela CPPD para que os relatórios INA
fossem entregues era o dia 31 de março. Como não haveria tempo hábil de se enviar cada
relatório recebido para parecer, pois chegaram a Diretoria na semana da reunião, achava melhor
que os mesmos fossem aprovados ad referenda, e depois fossem homologados, após o parecer da
Congregação. O plenário acatou a decisão. 14. Estágio Probatório do professor Clodoveu
Davis Junior – Departamento de Ciência da Computação. O Presidente leu parte da Avaliação
Final do Estágio Probatório e colocou o assunto em discussão. Sem comentários, foi levado à
votação e 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, trinta de março de 2011. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 27 de abril de 2011.
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