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Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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: 1-José Guilherme Moreira, 2-Susana Cândida
Fornari, 3-Roberto da Silva Bigonha, 4-Ela Mercedes Medrano de Toscano, 5-Ariete Righi, 6Rodney Josué Biezuner, 7-Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, 8-Wagner Meira Júnior, 9Gastão de Almeida Braga, 10-Ilka Afonso Reis, 11-Moema Gonçalves Bueno Fígoli, 12Fernando Augusto Batista, 13-Bernardo Nunes Borges de Lima, 14-Marcelo de Oliveira Terra
Cunha, 15-Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, 16-Alexandre Salles da Cunha, 17-Franklin
Massami Matinaga, 18-Lucienir Pains Duarte, 19-Fábio Enrique Brochero Martínez e 20-Dario
Windmoller. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: 21-João Fernandes da
Silva, 22-Rubens Ribeiro Menezes e 23-Shirley Maciel da Silva. Representações Discentes: 24Alex Roberto Corrêa, 25-Denis da Mata Oliveira, 26-Thárcio Guzella Oliveira e 27-Carolina
Álvares Leite Morato. Ausências Justificadas: professores Alberto Henrique Frade Laender,
José Marcos Nogueira e Raquel Oliveira Prates. Havendo quorum regulamentar, o Senhor
Presidente declarou aberta à sessão. 1. Informes: 1.1-Visita da Profa. Antônia Vitória Soares
Aranha - Pró-Reitora de Graduação: o Presidente apresentou ao plenário a referida professora,
que repassou os informes sobre a PROGRAD, a saber: devido às inúmeras questões tratadas por
esta pró-reitoria, tais como assessoramento a gestores acadêmicos, gerenciamento de atividades
de planejamento acadêmico, registros, informações e dados relativos à graduação entre outras e
visando manter o objetivo de criar condições favoráveis à melhoria do funcionamento, fez-se
necessária a renovação da estrutura organizacional da PROGRAD que conta atualmente com as
seguintes diretorias; - Administrativa Acadêmica; Mobilidade, Estágio e Bolsas; Educação a
Distância; Inovação e Metodologia de Ensino (GIZ); Comissão Permanente do Vestibular
(COPEVE) e dos Centros de Atividades Didáticas (CADs). A administração dos CADs é hoje seu
principal desafio, já que em 2008 eram computados 49 cursos de graduação, porém, em virtude
da expansão proporcionada pelo Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais – REUNI, em 2010 este número passou para 75. Em termos de vagas, o ensino de
graduação registrou um crescimento de 4.714 para 6.640, o que significou uma expansão na casa
dos 40 pontos percentuais. Informou também sobre o cronograma de liberação de funcionamento
dos CADs: - O CAD 1 – liberação imediata para funcionar ainda em 2011; - O CAD2 – encontrase em fase inicial de construção, tem previsão de funcionar, parcialmente, em meados de 2012; O CAD 3 em fase de planejamento, será construído em frente ao ICEx. Após discorrer sobre o
tema, a Profa. Antônia Vitória Soares Aranha se colocou a disposição para outros
esclarecimentos: a) A Professora Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza questionou sobre o
andamento das novas normas acadêmicas. Resposta: a expectativa é que sejam aprovadas em
outubro do corrente e divulgadas no início de 2012; b) Alex Roberto Corrêa, representante
discente, mencionou sobre os problemas que afetam a universidade devido à baixa qualidade do
ensino médio dos alunos entrantes. Resposta: há toda uma produção acadêmica que se preocupa
com esta realidade, porém não há como interferir diretamente neste cenário. Em sequência o
Presidente elucidou sobre o GIZ “Rede de Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior”,
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vinculado a Pró-Reitoria de Graduação, com um núcleo implantado no ICEx há 4 meses, está
voltado à análise das turmas devido ao número expressivo de alunos matriculados a cada
semestre. Mencionou também sobre sua preocupação com o REUNI cuja demanda crescente de
alunos não está proporcional ao quadro atual de docentes. Não havendo mais comentários,
agradeceu a presença da Professora Antônia Vitória Soares Aranha, passando para a próxima
pauta. 2 - Análise das minutas das Atas das Reuniões dos dias 31/08/2011 e 28/09/2011:
Colocadas em discussão, ata da reunião do dia 31/08/2011 teve apenas uma complementação de
frase, na 4ª pauta, linhas 109 e 110, sugerida pelo Prof. Roberto da Silva Bigonha sendo aprovada
em seguida com 26 votos favoráveis e uma 01 abstenção. Quanto à ata do dia 28/09/2011, o
professor Marcelo de Oliveira Terra Cunha solicitou a correção de sua fala, na 9ª pauta linha 126.
Ficou acordado que o texto correto será encaminhado pelo referido professor, via email.
Considerando esta correção, a referida pauta foi aprovada com 26 votos favoráveis e 01
abstenção. 3 - Análise de Projetos de Extensão: O Presidente colocou o assunto em discussão,
sem comentários, as planilhas constantes no “Anexo I” desta ata, foram levadas à votação, sendo
aprovadas por unanimidade. 4 - Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad
referenda”: Os pedidos de afastamentos listados no documento constante no "Anexo II" desta ata
foram referendados por unanimidade. 5 - Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal com
os respectivos pareceres: Os pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata
foram aprovados por unanimidade. 6 - Estágios Probatórios dos professores Fabiano Vargas
Pereira, Gisele Lobo Pappa, Heitor Avelino de Abreu, Humberto Osório Stumpf, Rita de Cássia
Oliveira Sebastião e Ubirajara Agero Batista foram analisados e aprovados por unanimidade. 7 CT-Infra: foram apresentados dois projetos intitulados, “Centro de Caracterização Estrutural de
Nanomateriais-CCEN” pelo Departamento de Física e “Aquisição de espectrômetro multiusuário
de ressonância magnética nuclear” pelo Departamento de Química. Após esclarecimentos dados
pelas chefias dos respectivos departamentos sobre os projetos, os mesmos foram aprovados por
unanimidade e em cumprimento a data limite, serão encaminhados à Pró-Reitoria de Pesquisa até
01/11/2011. 8 - Banca Examinadora para avaliação dos pedidos para Progressão Vertical
para a Classe de Professor Associado: a referida banca foi instalada pelo Vice-Diretor do ICEx,
Prof. José Guilherme Moreira, ad-referendum, em 24 de outubro de 2011, a saber: Titulares Professores Cesar de Souza Eschenazi (Matemática), Jadson Cláudio Belchior (Química), Ronald
Dickman (Física), Luis Antônio Aguirre (Externo-Engenharia Eletrônica) e Luiz Henrique
Duczmal (Estatística); Suplentes - Professores Mário Fernando M. Campos (Ciência da
Computação) e Andréa Gazzinelli Corrêa de Oliveira (externa-Enfermagem). A referida
composição foi referendada com 26 votos favoráveis e 02 abstenções. 9 - Tabela de pontuação
máxima para avaliação da Prova de Títulos no Concurso de Magistério da Classe de
Professor Titular: a referida tabela foi encaminhada pelo Departamento de Química, sem
discussão, a mesma foi aprovada por unanimidade. 10 - Prêmio FUNDEP-2011: o Presidente fez
um breve relato sobre o assunto: - o Prêmio Fundep é conferido aos professores e pesquisadores
da UFMG que se destacam por suas significativas contribuições ao progresso das Ciências, Letras
e Artes e por sua liderança no desenvolvimento de sua área de atuação. A partir de 2008, foi
incluída a categoria “Servidor Técnico-Administrativo”. Os candidatos podem ser indicados pela
Reitoria, pelas Congregações das Unidades Acadêmicas e por Premiados de Edições Anteriores e
sua realização se dá a cada três anos. Elucidou que em Reunião com os Chefes de Departamentos,
2

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
90

96

102

108

114

120

realizada no dia 24/10/2011, foram levantados alguns nomes para o referido prêmio e após
discussão, permaneceram as seguintes indicações: Categoria de Professor Pesquisador: Prof.
Israel Vainsencher – Departamento de Matemática, Profa. Dorila Piló Veloso – Departamento de
Química e na Categoria de “Servidor Técnico-Administrativo”: Lizete Conceição Barreto de
Paula - Departamento de Ciência da Computação. O Professor Roberto da Silva Bigonha
destacou o importante trabalho da referida secretária junto ao Departamento de Ciência da
Computação, considerando o perfil da referida profissional adequado para receber, com honra, o
prêmio em questão. Fez menção também sobre o prêmio Santos Dumont concedido à referida
funcionária, cuja indicação partiu da Reitoria da UFMG. Após discussão, o Presidente colocou o
assunto em votação, o plenário votou primeiramente nas indicações para a categoria de
professores pesquisadores, sendo que a indicação foi aprovada com 27 votos favoráveis e 01
abstenção, em sequência votou-se a categoria Servidor Técnico-Administrativo, sendo aprovada
por unanimidade. OUTROS: a) Plano Acadêmico de Desenvolvimento Institucional – PDI: foi
apresentado pelo Prof. Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, Chefe do Departamento de
Química, o plano para melhoria e adequação da infraestrutura do referido departamento, no que
tange aos blocos I e II do Anexo 3, cuja finalidade é dar apoio a construção dos mesmos. Após
alguns esclarecimentos, o Presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade; b) Espaço aberto: atendendo à solicitação do Coordenador Geral do Diretório
Acadêmico do ICEx, Alex Roberto Corrêa, o Presidente abriu espaço para manifestação deste no
que tange as constantes reclamações provenientes da comunidade do Instituto de Ciências Exatas
em relação à prestação de serviços da cantina “KZ Alimentos Ltda” instalada neste instituto. Foi
apresentada uma tabela comparativa de preços e um abaixo assinado entre os docentes, discentes
e técnicos administrativos onde houve o manifesto da insatisfação dos mesmos com os preços
praticados e a qualidade dos produtos comercializados pela referida cantina. Após discussão,
foram levantados alguns argumentos, entre eles a do Prof. Roberto da Silva Bigonha, que
ponderou sobre a questão da diferença de preços quando comparada com outras unidades,
sinalizando que para uma análise mais coerente faz-se necessária também a comparação dos
valores despendidos pelas mesmas com os aluguéis pagos. Após entendimentos, ficou acordada
uma reunião entre a Diretoria do Instituto de Ciências Exatas, o coordenador do Diretório
Acadêmico, um representante do Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços
Operacionais - DLO e o responsável pela KZ Alimentos Ltda, visando uma adequação de preços
e a melhoria na qualidade dos produtos fornecidos atualmente pela referida cantina. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à 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, 26 de outubro de 2011. x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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