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Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Ela Mercedes Medrano de
Toscano, Ariete Righi, Alberto Berly Sarmiento Vera, Grácia Divina de Fátima Silva, Carlos
Henrique Monken, Marcelo Paleólogo de França Santos, Gastão de Almeida Braga, Luiz
Chaimowicz, Raquel de Oliveira Prates, Moema Gonçalves Bueno Fígoli, Bernardo Nunes
Borges de Lima, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Denise Burgarelli Duczmal, Franklin
Massami Matinaga, Antônio Flávio de Carvalho Alcântara e Dario Windmöller. Representantes
dos Servidores Técnico-Administrativos: João Fernandes da Silva, Rubens Ribeiro Menezes e
Shirley Maciel da Silva. Justificada a ausência dos professores Humberto Osório Stumpf e Clésia
Cristina Nascentes. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente declarou aberta à sessão.
Iniciou informando a saída da Secretária Geral do ICEx, Cristiane Martins Nunis, agradecendolhe os serviços prestados com dedicação. Em seguida, apresentou a nova Secretária, Sandra
Fonseca Rocha Alvim. 1. Apresentação da PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA MATRIZ DE
ALOCAÇÃO DE VAGAS DOCENTES A DEPARTAMENTOS E UNIDADES pelo
professor José Guilherme Moreira. O professor fez a apresentação e abriu o assunto para
discussão, informando que as sugestões da Congregação deveriam ser enviadas a Reitoria até o
dia 28 de maio do corrente. Após comentários e esclarecimentos, ficou resolvido que a Diretoria
elaboraria um ofício ao Magnífico Reitor, nos seguintes termos: “Em 25 de maio de 2011, a
Congregação do ICEx discutiu a „PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA MATRIZ DE
ALOCAÇÃO DE VAGAS DOCENTES A DEPARTAMENTOS E UNIDADES‟. Nessa
discussão foi consenso se destacar dois pontos positivos: - o fim da utilização da carga didática
como indicador no processo de distribuição de vagas; - o aumento do percentual da pósgraduação nessa distribuição. Também foi consenso que faltam dados para se fazer uma análise
mais detalhada da proposta apresentada: - é crucial se conhecer os valores dos Coeficientes de
Área; - é importante verificar, através de simulações, o impacto dessa proposta na situação atual.
Além desses pontos consensuais, foram levantadas algumas preocupações: - na definição do
aluno equivalente é utilizado o número de formandos, o que faz com que cursos que
tradicionalmente têm alta evasão, fenômeno global, tenham baixo impacto na alocação de vagas;
- o critério utilizado pela pós-graduação precisa ser rediscutido porque as aulas na pós-graduação
deixaram de ser contempladas e também porque, na contagem de dissertações e teses defendidas,
ele não leva em conta particularidades de área. Por fim, a Congregação solicita a divulgação de
mais informações e a ampliação do período de discussão sobre o tema relevante.” 2. Análise da
Ata da reunião do dia 27/04/2011. Colocada em discussão, não houve comentários. A ata foi
levada à votação, sendo aprovada por dezoito votos favoráveis e quatro abstenções. 3. Análise
dos Pedidos de Progressão Horizontal. 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, as planilhas constantes no
“anexo 3” desta ata foram levadas à votação, sendo aprovadas por unanimidade. 6. Homologação
dos valores, periodicidade e duração da bolsa de professores do Departamento de Ciência
da Computação, no formulário de cumprimento da Resolução 01/2011, aprovados ad
referendum. O Presidente colocou o assunto em discussão. Mencionou que até o momento,
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somente o referido departamento está enviando o formulário para homologação. O professor
Clodoveu Augusto Davis Júnior, subchefe do Departamento de Ciência da Computação, explicou
como é feita a conferência no departamento dessas planilhas. Sem mais comentários, o assunto
foi levado à votação, sendo homologado por vinte votos favoráveis e duas abstenções. 7. Estágio
Probatório do professor Mário Fernando Montenegro Campos – Departamento de Ciência
da Computação. O Presidente leu parte da Avaliação Final do Estágio Probatório de cada
professor e colocou o assunto em discussão. Sem comentários, foi levado à votação e aprovado
por unanimidade. 8. Relatório Anual de Atividades do Departamento de Física – Ano 2010. O
Presidente perguntou a Chefe do Departamento de Física se havia algum comentário a ser feito
sobre o parecer ou sobre o relatório. A professora Ariete Righi somente pediu para verificar
alguns dados constantes no Relatório referente ao número de defesas de tese de doutorado. Disse
que se houvesse alguma divergência, encaminharia a devida correção à CPPD. Em seguida, o
Presidente colocou o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 9. Relatório Anual
de Atividades do Departamento de Ciência da Computação – Ano 2010. O Presidente
perguntou ao Subchefe do Departamento de Ciência da Computação, professor Clodoveu
Augusto Davis Júnior se havia algum comentário a ser feito sobre o parecer ou sobre o relatório.
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. 10. Indicação dos Membros da Comissão de Quantitativo de candidatos
potenciais a Professor Titular. O Vice-Presidente citou os nomes dos professores indicados
pelos departamentos e explicou que os mesmos devem compor uma comissão especial junto aos
professores indicados pelo CEPE para analisar os curricula vitae dos professores indicados como
candidatos potenciais a Professor Titular na UFMG. A referida comissão ficaria assim composta:
Prof. Roberto Luiz Moreira do Departamento de Física, Prof. Aldo Procacci do Departamento de
Matemática, Profa. Dorila Piló Veloso do Departamento de Química, Suplente: Prof. Renato
Martins Assunção do Departamento de Estatística. Indicações do CEPE – Titulares: Prof. Roberto
da Silva Bigonha – Departamento de Ciência da Computação, Profa. Cristina Helena Ribeiro
Rocha Augustin – IGC, Suplentes: Dorila Piló Veloso – Departamento de Química, Márcio
Gomes Soares – Departamento de Matemática. O Presidente colocou o assunto em votação,
sendo aprovado por unanimidade. 11. Resolução 01/2011 do Colegiado de Química e Química
Tecnológica, que estabelece normas para distribuição de vagas remanescentes nos
procedimentos de Reopção e Rematrícula. A Coordenadora do Colegiado, professora Ana
Lúcia Americano Barcelos de Souza, explicou que o Colegiado teve de alterar a resolução pelo
motivo da mudança da nomenclatura do curso, mudando para Colegiado de Química e Química
Tecnológica, onde se lia Colegiado de Química. Dessa forma, o assunto foi colocado em 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, vinte e cinco de maio de 2011. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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