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Aos trinta e um dias do mês de agosto 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
coordenação do professor José Guilherme Moreira, Vice-Presidente da Congregação, com a presença
dos seguintes membros: Professores: Roberto da Silva Bigonha, Renato Martins Assunção, Ela
Mercedes Medrano de Toscano, Ariete Righi, Rodney Josué Biezuner, Gracia Divina de Fátima Silva,
Glaura da Conceição Franco, Carlos Henrique Monken, Gastão de Almeida Braga, Humberto Osório
Stumpf, Luiz Chaimowicz, Raquel Oliveira Prates, Edna Afonso Reis, Moema Gonçalves Bueno
Fígoli, Fernando Augusto Batista, Bernardo Nunes Borges de Lima, Marcelo de Oliveira Terra Cunha,
Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Alexandre Salles da Cunha, Franklin Massami Matinaga,
Sabino José Ferreira, Antônio Flávio de Carvalho Alcântara e Remy de Paiva Sanchis.
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: João Fernandes da Silva, José Cassimiro
da Silva e Shirley Maciel da Silva. Representantes Discentes: Alex Roberto Corrêa, Denis da Mata
Oliveira e Carolina Álvares Leite Morato. 1ª - Devido à impossibilidade de participação do Senhor
Presidente Antônio Otávio Fernandes na referida reunião, os trabalhos foram presididos pelo VicePresidente, Prof. José Guilherme Moreira e pelo decano Prof. Roberto da Silva Bigonha. Dando início
à reunião o Vice-Presidente convidou o Prof. José Nagib Cotrim Árabe - Superintendente de
Infraestrutura e Manutenção, para compor a mesa, passando em seguida a palavra ao mesmo: - O Prof.
José Nagib Cotrim Árabe relatou sobre as obras na UFMG tendo como foco as que envolvem o
Instituto de Ciências Exatas, a saber: - a) “Existem atualmente, três grandes obras relacionadas com o
ICEx, Primeira obra - CTINFRA - prédio da Química. Para esta obra há recursos na casa dos 7 milhões
de reais, sendo que 2 milhões já estão disponíveis na FUNDEP. A contratação do engenheiro já foi
feita, as compras já estão sendo realizadas. O canteiro de obras que seria utilizado para o CAD 3, será
utilizado para as obras do anexo da química. Prazo previsto de duração: 10 meses; b) Segunda obra:
Anexo U do ICEx. A obra será executada pela FUNDEP, já que grande parte da edificação será
destinada à instalação de laboratórios. Esta obra também contará com o canteiro de obras do CAD 3.
Ainda estamos aguardando o contrato com a Fundep ser assinado. Esclarecemos que a desativação do
estacionamento deverá ocorrer próximo ao início das fundações, assim que as máquinas chegarem. As
chuvas não influenciarão no andamento das obras. Prazo previsto de duração: 18 meses. Intervenção:
no quarteirão onde será construído o anexo da Química, passam redes fluviais, de esgoto e de água,
sendo necessária a mudança destas redes, para que possam ser executadas as fundações do prédio.
Recursos: no que tange as obras do anexo do prédio da Química, calcula-se que os 7 milhões
disponíveis não serão suficientes para sua conclusão. Deverão ficar prontos a fundação,
superestrutura, alvenaria e telhados. Será necessária a captação de recursos adicionais para finalização
desta obra. Informou que o Projeto de Lei do Orçamento Anual para 2012, enviado pelo Executivo ao
Congresso Nacional, prevê a liberação de cerca de 71 milhões para investimentos em infraestrutura na
UFMG; c) Terceira obra: - CAD 3 - esta obra tem custo aproximado de 35 milhões de reais, com
tempo previsto de 02 anos para sua conclusão após a assinatura do contrato com a empresa que vencer
a licitação, no momento encontra-se em fase de orçamentação. O Edital está pronto com previsão de
publicação ainda para 2011, porém, com contratações, a partir de 2012. Obras de menor porte, paradas
por falta de recursos: a reforma do prédio da Química (adequação de espaço físico
refeitório/banheiros/gabinetes), para a qual não houve recursos em 2009, ainda não teve sua execução
autorizada em 2011 pela PROPLAN. Para publicação do edital faz-se necessária a indicação da fonte
de recursos. Após os esclarecimentos supracitados, foram levantados alguns questionamentos: a) A
Profa. Gracia Divina de Fátima Silva, fez considerações sobre a situação do Departamento de Química,
esclarecendo que o Anexo III engloba 2 blocos e que o recurso aprovado no CTInfra 2008 é para o
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arcabouço de um deles, e que a comunidade do Departamento permanece ansiosa devido à incerteza
em relação à garantia dos recursos para sua complementação. Mencionou ainda que o arcabouço do
segundo bloco foi solicitado no CTInfra 2009, onde, embora recomendado, não foi contemplado e
questionou sobre esta indefinição à respeito da construção do Anexo III. O Prof. José Nagib Cotrim
Árabe respondeu que seria interessante uma reunião com o Pró-reitor de pesquisa, mas que parte dos
recursos estão incluídos nos 71 milhões. Também questionado sobre a reforma dos banheiros, foi
respondido que se reuniria com a Diretoria do ICEx para solucionar o impasse. b) João Fernandes da
Silva, representante do Corpo Técnico Administrativo do ICEx, perguntou se já foi contratado o
engenheiro que irá acompanhar a obra do DCC, no que tange ao controle de carga e descarga de
materiais. Resposta: o responsável será o Engº. William, que irá procurar pelo ICEx, próximo a data
prevista para o início das obras; c) Bernardo Nunes Borges de Lima: questionou sobre a divisão do
espaço físico com a alteração que haverá após a conclusão do espaço U do DCC e a respectiva
desocupação do espaço atual utilizado por este departamento, afirmando que o Departamento de
Matemática não participou desta decisão e/ou adequação. O Vice-Presidente Prof. José Guilherme
Moreira, comunicou que após a construção do Anexo U do DCC e do CAD 03, haverá o estudo do
remanejamento, baseando-se na planta assinada pelos chefes de departamentos, onde constam as áreas
vazias e outras já destinadas. Complementando a fala acima, o Prof. José Nagib Cotrim Árabe
informou que o CAD 1 possui um auditório com capacidade para 720 lugares mais 02 auditórios para
150 lugares, sendo que as alocações serão gerenciadas pela PROGRAD e que estas estarão disponíveis
para alocação a partir de 2012. Mau cheiro oriundo do córrego que afeta o ICEx: após ouvir o
questionamento do representante discente Alex Roberto Corrêa, o Prof. José Nagib Cotrim Árabe
esclareceu que o córrego nasce no bairro Caiçara e está enterrado em boa parte do percurso. Porém, na
entrada do Coltec ele está aberto. A COPASA construiu um interceptor de esgotos ao longo do
córrego, sendo que todos os prédios do Campus estão ligados a este interceptor, não havendo mais
descarga de dejetos no córrego, dentro da UFMG. No entanto, a obra, de responsabilidade da Copasa,
ainda não terminou em trechos do bairro Caiçara. Com isto, o córrego ainda recebe esgotos daquele
bairro, que são transportados pela água, causando o mau cheiro no Campus, principalmente nesta
época de seca, quando o volume de água no córrego é muito pequeno. A Copasa informou à UFMG
que está concluindo todo o interceptor, o que deverá ocorrer até o final deste ano. Quando todas as
ligações de esgoto do bairro Caiçara forem feitas no interceptor, o córrego não receberá mais esgotos
e, espera-se, que o mau cheiro desapareça. O Vice-Presidente após agradecer a presença do Prof. José
Nagib Cotrim Árabe deu sequência a próxima pauta. 2ª - Informes: 2.1 - Edital - chamada interna
do CTINFRA: Foi sugerido pelo Vice-Presidente, um calendário interno, sendo que para a próxima
reunião da Congregação, prevista para o final de setembro, os departamentos devem se organizar para
apresentarem seus respectivos projetos, visando que o prazo de encaminhamento será até 01/11/2011.
Informou também que o orçamento previsto para a UFMG é de 18 milhões de reais e poderá conter no
máximo 10 subprojetos; 2.2 - Outros: a) Professores Titulares: O Senhor Vice-Presidente comunicou
que o ICEx recebeu para alocação nos departamentos 09 vagas da Classe de Professor Titular, sendo
que os Departamentos de Ciência da Computação, Estatística e Física, receberam 01 vaga, cada, o da
Matemática recebeu 02 vagas e o da Química recebeu 04 vagas. Estima-se um prazo aproximado de
18 meses para provimento dessas vagas; 3 – Análise da minuta da Ata Reunião Extraordinária do
dia 29/06/2011: devido ao atraso, justificado, do envio da pauta com seus respectivos anexos,
resolveu-se adiar a análise e aprovação desta minuta para a próxima reunião. O Vice-Presidente após
esclarecimentos, comunicou que, salvo algum contratempo, a pauta sempre será encaminhada na sextafeira que antecede a última quarta-feira de cada mês. 4 - Análise dos Pedidos de Progressão
Horizontal com os respectivos pareceres: Os pedidos listados no documento constante no “anexo 1”
desta ata foram analisados da seguinte forma: 10 pedidos foram aprovados por unanimidade com
exceção dos pedidos apresentados pelos professores José Lopes de Sequeira Neto (DCC) e José Bento
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Borba da Silva (Química). Referente ao pedido de progressão do Prof. José Lopes de Sequeira Neto o
Prof. Roberto Bigonha da Silva, relatou o ocorrido, apontando pontos da legislação que tratam deste
assunto. Comunicou que cada departamento tem seus critérios e suas respectivas pontuações para
julgar as progressões. Leu a conclusão dos dois pareceres, esclarecendo que o 2º parecer foi pelo fato
do interessado ter recorrido à Comissão Julgadora do Departamento de Ciências da Computação. Os
dois pareceres não recomendaram a aprovação da progressão e a Câmara Departamental do DCC
homologou essa decisão. O Vice-Presidente comunicou que foi solicitado ao Prof. Gastão de Almeida
Braga (Matemática), um parecer sobre todo processo, que deverá ser apresentado posteriormente.
Após discussão o Vice-Presidente abriu a votação com a seguinte menção: - “Quem está contrário à
referida progressão com base nos dois pareceres” - Resultado da votação: quinze votos contrários à
progressão, três favoráveis à progressão e oito abstenções. Referente ao pedido de progressão do Prof.
José Bento Borba da Silva: após discussão, o Vice-Presidente abriu a votação com a seguinte menção
“Quem está contrário à referida progressão com base no parecer apresentado” Resultado da votação:
doze votos contrários, quatro favoráveis e onze abstenções. Com o objetivo de evitar divergências nas
informações, o Vice-Presidente solicitou que para os próximos quadros demonstrativos dos pedidos de
progressões, que estes sejam apresentados separadamente, ou seja, pedidos favoráveis e não favoráveis
à progressão. 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 Vice-Presidente colocou o assunto em
discussão. Sem comentários, as planilhas constantes no “anexo 3” desta ata foram levadas à votação,
sendo aprovadas por unanimidade. 7 - Parecer sobre o pedido de Trancamento Total de matrícula
de Juliana Cerqueira Rezende, aluna do Curso de Química-Diurno: a Profa. Ilka Afonso Reis,
apresentou o parecer dando o indeferimento ao referido pedido. Após a Profa. Ana Lúcia Americano
Barcelos de Souza tecer alguns comentários sobre a vida acadêmica da referida aluna o VicePresidente colocou o assunto em discussão e após houve a votação. O pedido da referida aluna foi
indeferido por unanimidade. 8 - Parecer sobre o Recurso de revisão de prova de Maíra Islena
Tavares da Silva, aluna do Curso de Química: o Vice-Presidente do ICEx, Prof. José Guilherme
Moreira explicou que a aluna entrou com pedido de revisão da Questão 5 da 2ª prova de Química
Orgânica I. Foi designada uma banca para avaliar o referido pedido, onde se concluiu que a avaliação
da questão foi adequada. O Prof. Maurício Veloso Brant Pinheiro (Física), emitiu parecer
recomendando a manutenção do parecer inicial emitido em 14 de julho de 2011, ou seja, indeferindo o
pedido da referida aluna. Após discussão, o assunto foi levado à votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. 9 - Aprovação da prestação de contas e reoferecimento do Curso de Especialização
em Estatística: O Vice-Presidente passou a palavra a Professora Ela Mercedes Medrano de Toscano
que falou ao plenário sobre o curso, aprovado pela câmara departamental, cuja demanda justifica o seu
reoferecimento para 2012, sem alterações em sua infraestrutura. Os assuntos foram à votação, sendo
ambos aprovados por unanimidade. 10 - Aprovação da prestação de contas e reoferecimento do
Curso de Especialização em Matemática: O Vice-Presidente passou a palavra ao Prof. Rodney Josué
Biezuner que comunicou que a câmara departamental aprovou a prestação de contas e o
reorefecimento (diurno e noturno), apontando que o curso mantém uma liquidez nula. Porém, seu
oferecimento é relevante para a formação de professores licenciados em Matemática. Os assuntos
foram à votação, sendo ambos aprovados por unanimidade. 11-Relatório Anual de Atividades do
Departamento de Estatística – INA/2010 e informativo da Câmara Departamental da Estatística
sobre os assuntos levantados pelo Prof. Renato Martins Assunção: O Vice-Presidente Prof. José
Guilherme Moreira, esclareceu que devido ao atraso no envio do parecer pela Profa. Clésia Cristina
Nascentes, o relatório não foi aprovado na reunião anterior. O Prof. Renato Martins Assunção
comunicou ao plenário da sua desistência em apresentar vistas aos relatórios do Departamento de
Estatística (INA-2009/2010), comunicando também do seu desligamento deste departamento. A
3

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral

150

156

162

168

174

180

Professora Ela Mercedes Medrano de Toscano fez menções sobre os informativos da Câmara
Departamental sobre assuntos levantados pelo Prof. Renato Maritns Assunção na última reunião da
Congregação, colocando-se a disposição, por meio da Câmara Departamental do EST, para prestar
quaisquer esclarecimentos sobre a conduta praticada no que se refere às atividades de Ensino, Pesquisa
e Extensão. Sobre os informes apresentados não houve discussão. Em seguida, o parecer, que era
favorável a aprovação do relatório, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 12 Plano Acadêmico de Desenvolvimento Institucional do Anexo U do ICEx, enviado pelo DCC:
Para tratar desse assunto foi passada a palavra para o Prof. Roberto da Silva Bigonha (Chefe DCC),
que passou os seguintes esclarecimentos: - para dar continuidade as obras do “Anexo U do
ICEx” faz-se necessária a apresentação deste projeto, cujo objetivo visa a contratação da FUNDEP,
com a finalidade de dar apoio à construção do prédio, destinado a abrigar laboratórios e outras
instalações relacionadas ao seu funcionamento. Após breve discussão, o assunto foi colacado em
votação, obtendo a aprovação com 29 votos favoráveis e 01 abstenção. 13 - Alterações das
obrigações do Contrato entre a UFMG e FUNDEP exigidas pela ANP: O Vice-Presidente passou a
palavra para a Profa. Gracia Divina de Fátima Silva (Chefe Química), que esclareceu que houve a
concordância da renovação do contrato, com as devidas alterações para que o processo possa ser
iniciado. Sem discussão, o assunto foi colacado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 14 Critérios para Estágio Probatório - ICEx: O Vice-Presidente explicou que o docente em estágio
probatório será avaliado conforme critérios adotados pela Congregação do ICEx, seguindo a
Resolução nº 30-A/99, de 16/12/1999. Apresentou a prévia dos Critérios de Avaliação do Estágio
Probatório do Instituto de Ciências Exatas, datado de 31 de agosto de 2011 para conhecimento do
plenário, sugerindo que este assunto possa entrar na pauta da próxima reunião, dando tempo hábil para
que possa ser analisado pelos chefes de departamentos antes de sua aprovação. - 15. OUTROS: a) foi
solicitada a colocação de pontos elétricos para note book e/ou filtro de linha na Sala da Congregação;
b) O Prof. Gastão de Almeida Braga comunicou ao plenário que a Profa. Viviane Ribeiro Tomaz da
Silva está entre as sete pesquisadoras vencedoras do prêmio L’oréal / Unesco ABC para mulheres na
Ciência 2011, em mensagem endereçada à diretoria complementou que a referida professora é exaluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFMG e que foi orientada pela
Profa. Ana Cristina Vieira (DMAT); c) O Vice-Presidente Prof. José Guilherme Moreira informou da
previsão que, em 2012/1º os alunos deverão ser matriculados em um novo sistema acadêmico.
Atualmente operamos com cinco programas e a probabilidade é que passaremos a operar com um ou
dois programas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-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, trinta e um de agosto 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.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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