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ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO INTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS,
REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2011.
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Aos vinte e nove dias do mês de junho 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, Alberto Henrique Frade
Laender, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Ela Mercedes Medrano de Toscano, Gabriel Armando
Pellegatti, Alberto Berly Sarmiento Vera, Gracia Divina de Fátima Silva, José Marcos Silva
Nogueira, Glaura da Conceição Franco, Carlos Henrique Monken, Gastão de Almeida Braga,
Luiz Chaimowicz, Raquel Oliveira Prates, Edna Afonso Reis, Moema Gonçalves Bueno Fígoli,
Fernando Augusto Batista, Bernardo Nunes Borges de Lima, Ana Lúcia Americano Barcelos de
Souza, Alexandre Salles da Cunha, Fábio Enrique Brochero Martínez e Hélio Anderson Duarte.
Ausência justificada: Professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara. Representantes dos
Servidores Técnico-Administrativos: João Fernandes da Silva, José Cassimiro da Silva e
Rubens Ribeiro Menezes. Representação Discente: Alex Roberto Corrêa. 1ª) Informes: a) Greve-UFMG: O Presidente abriu os trabalhos passando a palavra para o funcionário técnicoadministrativo: João Fernandes da Silva, que fez um breve relato sobre a greve na UFMG: - os
grevistas da Universidade estão cobrando do governo respostas referentes à pauta de
reivindicações apresentada no início do ano, como parte da campanha salarial de 2011, entre
outros pontos, a qualificação e capacitação dos servidores técnicos e administrativos em
Educação, criação do curso de mestrado profissional e estabelecimento de convênios e
intercâmbios com outras instituições para formação dos servidores. Após explanação, a Profa.
Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, reiterou sua preocupação com os possíveis formandos
do corrente semestre. Mencionou sobre a realização do ENAD, sobre alunos que se inscreveram
em programas de pós-graudução ou trainees, que possam ser prejudicados devido à greve. O
Presidente fez menção, considerando que as reivindicações dos servidores são justas, explicou
que conversou com os funcionários que estão em greve para que os serviços essenciais sejam
mantidos, enfatizando a escala mínima dos setores acadêmicos; b) - Recursos REUNI - O
Presidente comunicou sobre os recursos assegurados aprovados na lei orçamentária para 2012,
para obras do REUNI no valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais); c) Alteração do dia para realização das reuniões da Congregação: Foi sugerido pelo Senhor
Presidente a alteração das reuniões para todas as sextas-feiras de cada mês. Após análise e
discussão, resolveu-se manter o dia atual, considerando os compromissos já assumidos por
diversos membros da Congregação; d) - REUNI - o Presidente mencionou sobre as dificuldades
encontradas na composição de horários, devido ao número crescente de alunos, salientando a
necessidade de uma readaptação do quadro de horários e aplicação de uma nova metodologia de
alocação; e) - Estágio Probatório: o Prof. José Guilherme Moreira, comentou sobre a Resolução
030-A/99 de 16 de dezembro de 1999, que regulamenta o estágio probatório de docentes no
âmbito da UFMG, ressaltando a necessidade de se elaborar os Critérios de Avaliação do Estágio
Probatório a serem adotados pela Congregação do Instituto de Ciências Exatas. Este assunto será
discutido na próxima reunião. 2ª) - Análise da Ata do dia 25/05/2011: O Presidente colocou o
assunto em discussão. Sem comentários, a ata foi aprovada por unanimidade. 3ª) - Análise da
Minuta da Ata Reunião Extraordinária do dia 13/06/2011: O Presidente colocou o assunto em
discussão. Sem comentários, a minuta da ata foi aprovada por unanimidade. 4ª) - Análise dos
Pedidos de Progressão Horizontal: Os pedidos listados no documento constante no “anexo 1”
desta ata foram analisados e devido a um equívoco de comunicação, referente ao parecer dado ao
pedido de progressão para o Prof. José Lopes de Siqueira Neto, o plenário resolveu retirar da
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pauta os pedidos constantes no referido anexo, adiando para a próxima reunião a análise dos
mesmos. Ficou também definido que, todo quadro referente aos pedidos de progressão horizontal
deverá ser encaminhado pela Seção de Pessoal com seus respectivos pareceres, ambos
eletronicamente, para subsidiar a análise da Congregação. 5ª) Análise dos Pedidos de
Afastamentos aprovados “ad referenda”: Os pedidos de afastamentos listados no documento
constante no "anexo 2" desta ata, foram homologados por unanimidade. 6ª) - 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. 7ª)
- Estágio Probatório do professor Marcelo Paleólogo E. de França Santos: a comissão
constituída pelos professores Marcelo de Oliveira Terra Cunha (Departamento de Matemática),
Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio (Departamento de Física) e Reinaldo O. Viana (Presidente,
Departamento de Física), apresentou o parecer circunstanciado e conclusivo, enfatizando o
“excelente desempenho” acadêmico do professor Marcelo Paleólogo E. de França Santos, no
período de trinta meses, considerando-o como “um valioso membro do departamento”,
recomendando a aprovação, em caráter final, de seu Estágio Probatório. O Presidente colocou o
assunto em votação, sendo o parecer aprovado por unanimidade. 8ª) “Convênio de
Cooperação Acadêmica entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade
do Vale, aprovado „ad referendum” em 14/06/2011: o projeto visa promover o intercâmbio
entre estudantes da graduação, da pós-graduação e de docentes de ambas as universidades. Sua
coordenação no âmbito da UFMG, no que tange a parte executiva e administrativa discente da
graduação, caberá à Diretoria de Relações Internacionais e a coordenação acadêmica caberá a
um docente da UFMG designado para tal. O Prof. Ruben Dário Sinisterra Millan, do
Departamento de Química, está intermediando os trabalhos. Colocado em votação, o convênio foi
aprovado com 26 votos a favor e uma abstenção. 9ª) Relatório Anual de Atividades do
Departamento de Estatística – INA/2010: O Senhor Presidente comunicou que a Profa. Clésia
Cristina Nascentes, do Departamento de Química, responsável em dar o parecer do referido
relatório, não o encaminhou, em tempo hábil, para reunião, solicitando a recondução desta pauta
para a próxima reunião da Congregação. O Prof. Renato Martins Assunção, manifestou seu
interesse em dar vistas aos relatórios compreendidos entre os anos de 2008 a 2010. Sinalizou sua
preocupação com a produção acadêmica. Após discussão, o plenário concordou em atender ao
pedido do referido professor, porém, limitando o acesso aos dois últimos anos, ou seja, de 2009 e
2010. 10ª) Relatório Anual de Atividades do Departamento de Matemática–INA/2010: O
Senhor Presidente solicitou a relatora Profa. Glaura da Conceição Franco, que apresentasse sua
conclusão. Após seus esclarecimentos sobre a decisão favorável a aprovação do relatório, o
parecer foi colado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 11ª) Relatório Anual de
Atividades do Departamento de Química – INA/2010: O Presidente solicitou ao Prof. Gabriel
A.P. Franco, do Departamento de Física, que fizesse comentários sobre o parecer ou sobre o
relatório. Não havendo correção a ser feita no parecer, colocou o assunto em discussão. O parecer
favorável à aprovação do relatório, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.
12ª) - Indicação dos departamentos dos nomes de professores candidatos às duas vagas no
Comitê Diretor do IEAT: atendendo ao Of.Circ. IEAT/01/2011, que trata da solicitação de
sugestões de nomes de professores da UFMG, oriundos das Congregações, para comporem a lista
a ser encaminhada para escolha e designação pelo CEPE, foram encaminhadas pelos
departamentos as seguintes indicações: Abá Israel Cohen Persiano - professor associado III,
Bismarck Vaz da Costa – professor associado III, José Marcos Andrade Figueiredo – professor
associado III e Ronald Dickman – professor titular (Departamento de Física) e Márcio Gomes
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Soares – professor titular (Departamento de Matemática). Em seguida, o Presidente colocou o
assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 13ª) Projeto “Redes de Centros de
Inovação” em Plásticos e Borrachas, PLASBOR-SIBRATEC-FINEP, sob coordenação local
da Profa. Glaura Goulart Silva, do Departamento de Química: atendendo à solicitação do
Diretor do Instituto, o Prof. Wagner Nunes Rodrigues, do Departamento de Física, analisou o
referido projeto, dando parecer final favorável à aprovação da solicitação nos termos
apresentados. Em seguida, o Presidente colocou o assunto em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Outros Assuntos: a) O Senhor Presidente deu ciência sobre o ofício
DIR.ICEx.091/09, datado de 02 de julho de 2009, que tratou da indicação dos professores
Simone de Fátima Barbosa e Amary César Ferreira, como supervisora e supervisor substituto do
Curso de Graduação a Distância em Licenciatura em Química e os professores Dan Avritzer e
Denise Burgarelli Duczmal como supervisor e supervisora substituta do Curso de Graduação a
Distância em Licenciatura em Matemática. Tendo em vista o final dos mandatos, foi sugerida
pelos chefes de departamentos Prof. Alberto Berly Sarmineto Vera e Gracia Divina de Fátima
Silva a recondução dos supervisores. Após discussão, decidiu-se nomear como “pró-tempore” os
professores Dan Avritzer e Simone de Fátima Barbosa. Os membros substitutos serão
consultados quanto ao interesse na recondução; b) Homologação do Projeto “Olimpíada Mineira
de Química 2011”, financiado pela FAPEMIG, tendo como coordenadora a Profa. Ana Luiza de
Quadros. Trata-se de uma atividade de extensão do Departamento de Química conforme registro
SIEXBRASIL nº 500140. O referido projeto foi aprovado pela Câmara Departamental em 22 de
junho do corrente e aprovado ad-referendum 29 de junho de 2011. O assunto foi levado à
votação, sendo homologado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Sandra Fonseca Rocha Alvim, Secretária Geral, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes em livro complementar a este.
Belo Horizonte, vinte e nove de junho de 2011.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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