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Aos trinta dias do mês de novembro 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-Alberto Henrique Frade Laender,
3-Roberto da Silva Bigonha, 4-Ela Mercedes Medrano de Toscano, 5-Ariete Righi, 6-Rodney
Josué Biezuner, 7-Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, 8-José Marcos Silva Nogueira, 9Glaura da Conceição Franco, 10-Carlos Henrique Monken, 11-Gastão de Almeida Braga, 12Ângelo de Fátima, 13-Jussara Marques de Almeida, 14-Mirella Moura Moro, 15-Raquel Oliveira
Prates, 16-Ilka Afonso Reis, 17-Moema Gonçalves Bueno Fígoli, 18-Fernando Augusto Batista,
19-Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, 20-Alexandre Salles da Cunha, 21-Franklin
Massami Matinaga, 22-Lucienir Pains Duarte, 23-Remy de Paiva Sanchis e 24-Dario
Windmoller. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: 25-João Fernandes da
Silva, 26 José Cassimiro da Silva e 27-Alexandre de Mello Moreira. Representação Discente:
28-Alex Roberto Corrêa. Ausências Justificadas: professores Bernardo Nunes Borges de Lima,
Marcelo de Oliveira Terra Cunha, Susana Cândida Fornari e a funcionária representante dos
servidores técnico-administrativo Shirley Maciel da Silva. Havendo quorum regulamentar, o
Senhor Presidente declarou aberta à sessão. 1. Informes: 1.1- Apresentação das atividades do
Núcleo GIZ / ICEx: O Vice-Diretor do ICEx, Professor José Guilherme Moreira, designado como
responsável pelo referido núcleo, passou alguns informes sobre a instituição deste, em nossa
unidade cujos objetivos são o de apoiar iniciativas de reformulação do ensino, em especial de
disciplinas básicas; levantar dados sobre desempenho dos alunos como também ser o responsável
pelo desenvolvimento e atualização da página Web do ICEx. O Núcleo do ICEx conta atualmente
com o apoio de uma secretária - Fernanda Lino Formigli Alves, uma Assessora de Imprensa Lena Alves e de três estagiários. Após alguns argumentos, a estagiária Suzana Nature Silveira
Nunes fez uma apresentação em PowerPoint da nova página do ICEx, demonstrando as
ferramentas e novos recursos para consulta dos usuários. O Professor José Guilherme Moreira
mencionou sobre a importância dos repasses através dos departamentos de informações para
divulgação e atualização junto a página do ICEx, principalmente sobre os concursos, que segundo
resolução sua divulgação é obrigatória nas páginas da unidade e dos departamentos. Maria Tereza
G. Diniz, assessora do GIZ, informou sobre a idéia do GIZ de implantar um núcleo em cada
unidade. Citou o ICEx como o plano piloto para que as demais unidades possam criar seus
núcleos. Enfatizou a importância do diagnóstico da situação acadêmica de nossa unidade. Fez
menções sobre os projetos que ora estão trabalhando, que visam transformar dados, em
informações, conhecimentos e ações que possam reverter favoravelmente para a unidade. Fez
também menção sobre o INA, que agora está disponibilizando uma ferramenta para consulta de
projetos. O Prof. José Guilherme Moreira agradeceu a colaboração de todos encerrando o assunto
em pauta. 1.2 – Anexo U 2 – O Presidente informou ao plenário que as obras do Anexo U já
começaram e têm previsão de término em aproximadamente 18 meses. Análise da minuta da
Ata da Reunião do dia 26/10/2012: Colocada em discussão, sem comentários, a referida minuta
foi aprovada com 24 votos favoráveis e 03 abstenções. 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 com 26 votos favoráveis e 01 abstenção. 4
- Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”: Após correção do nome do
Professor Fábio Enrique Brochero Martinez e o período de afastamento do Professor Gaspar
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Diniz Munoz (01/01/2011 a 10/01/2012), 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 Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado e Roberto Luiz Moreira foram
analisados e aprovados por unanimidade. 7 – Proposta reformulada para o Projeto Pedagógico
do Curso de Graduação em Estatística da UFMG, O Presidente esclareceu que o referido
projeto após passar por modificações sugeridas pela relatora, foi encaminhado para a Profa.
Denise Burgarelli Duczmal, para fins de novo parecer, o qual foi favorável à aprovação do
mesmo. A Profa. Ilka Afonso Reis, Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística, prestou
também alguns esclarecimentos sobre as adequações, afirmando que estas não alterariam a
estrutura do projeto. O Presidente colocou o assunto em discussão, sem comentários, foi
aprovado por unanimidade. 8 - Apresentação dos resultados finais encaminhados pela Banca
Examinadora para Progressão Vertical para Classe de Professor Associado: de acordo com
as diretrizes constantes nos critérios para análise e decisão dos processos de Progressão Vertical à
Classe de Professor Associado do ICEx, foi apresentada pela banca, em 21 de novembro do
corrente, o seguinte resultado final: - foram aprovados os professores Rodney Josué Biezuner,
Maria Helena de Araújo, Ariete Righi, Roberto da Costa Quinino, Marcos Donizeti Rodrigues
Sampaio e Wagner José Corradi Barbosa. O Presidente colocou o assunto em votação, neste
momento os professores Ariete Righi e Rodney Josué Biezuner saíram da sala. Após análise das
qualificações apresentadas pela banca, sem discussão, o resultado final apresentado foi
aprovado por unanimidade. 9 - Pedido de remoção do Prof. Marcelo Azevedo Costa para o
Departamento de Engenharia de Produção, encaminhado pela Chefia do Departamento de
Estatística: a Professora Ela Mercedes Medrano de Toscano esclareceu ao plenário que o
referido pedido de remoção está condicionado à permuta de uma vaga de Professor Adjunto para
o Departamento de Estatística e que este, foi aprovado na reunião da Câmara Departamental
realizada no dia 07 de novembro de 2011. Foram considerados alguns pontos, a saber: Professora Glaura da Conceição Franco sinalizou sua preocupação com as perdas registradas
devido aos problemas internos. Fez menção sobre a perda de dois professores do curso de pósgraduação em estatística, considerando que tal fato poderia prejudicar a avaliação do curso, cujo
conceito atual é 5. Professor Alberto H. Laender reiterou os dizeres acima, solicitando a
intervenção da diretoria junto ao Departamento de Estatística, visando detectar o foco do
problema. O Diretor se propôs a conversar com o referido departamento, buscando equacionar
tais problemas. O pedido foi colocado em votação cuja aprovação foi por unanimidade. 10Parecer encaminhado pelo Prof. Marcelo de Oliveira Terra Cunha (Departamento de
Matemática), referente ao pedido de reinclusão administrativa do aluno do curso de física Thiago Firpe Santos Souza: Antes de serem passadas as informações pertinentes aos pedidos, o
representante discente Alex Roberto Corrêa, esclareceu que o Diretório Acadêmico entrou em
contato com os alunos e estes, solicitaram o adiamento desta pauta para a próxima reunião. O
Prof. José Guilherme Moreira, Vice-Diretor do ICEx, explicou que o processo de matrícula,
encerra-se em setembro, automaticamente o sistema excluí os alunos desligados. O DRCA
comunica, por escrito, aos alunos excluídos e estes, têm 10 dias para recorrer junto aos
Colegiados dos Cursos. Ponderou que o adiamento desta análise poderá afetar as matrículas dos
alunos. Fez menção da possibilidade de acordar com a PROGRAD a alteração para que os
fechamentos dos resultados possam ocorrer em agosto, visando um melhor tempo hábil pata tratar
de casos como estes. O Professor Alberto Henrique Frade Laender defendeu a idéia de se
conscientizar os alunos logo no início do curso, para que os mesmos possam ter uma visão real no
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que tange sua responsabilidade no decorrer do curso. Sugeriu a criação de um serviço de
aconselhamento no Diretório Acadêmico que pudesse orientar esses alunos. Após concordar com
as explicações dadas, o representante discente retirou sua solicitação. Voltando a pauta em
questão, o Presidente colocou o pedido de reinclusão supramencionado em votação baseando-se
no parecer apresentado pelo referido professor cuja indicação foi pelo indeferimento do pedido.
Votação: - parecer aprovado com 24 votos favoráveis ao parecer e 02 abstenções. 11 – Parecer
encaminhado pelo Prof. Amary César Ferreira (Departamento de Química), referente ao
pedido de reinclusão administrativa do aluno do curso de física - Rafael Antônio
Moscardini; o Presidente colocou o pedido de reinclusão em votação baseando-se no parecer
apresentado pelo referido professor cuja indicação foi pela manutenção do indeferimento do
pedido. Votação: aprovado com 22 votos favoráveis ao parecer e 04 abstenções. 12 - Parecer
encaminhado pelo Prof. Aloísio Joaquim Freitas Ribeiro (Departamento de Estatística),
referente ao pedido de reinclusão administrativa do aluno do curso de Sistemas de
Informação - Bráulio Afonso de Oliveira; o Presidente colocou o pedido em votação baseandose no parecer apresentado pelo referido professor cuja indicação foi pelo deferimento do pedido.
Votação: aprovado com 19 votos favoráveis ao parecer e 05 abstenções. 13 - Parecer
encaminhado pelo Prof. Maurício Veloso Brant Pinheiro (Departamento de Física),
referente ao pedido de reinclusão administrativa do aluno do curso de Ciência da
Computação – Pedro Augusto Estevão de Souza; o Presidente colocou o pedido de reinclusão
em votação baseando-se no parecer apresentado pelo referido professor cuja indicação foi pelo
indeferimento do pedido. Votação: aprovado o parecer do professor por unanimidade. 14Parecer encaminhado pelo Profa. Edna Afonso Reis (Departamento de Estatística),
referente ao pedido de reinclusão administrativa do aluno do curso de física – Bruno
Munhoz de Sá; o Presidente colocou o pedido em votação baseando-se no parecer apresentado
pela referida professora cuja indicação foi pelo deferimento do pedido. Houve manifestação
contrária ao parecer apresentado, após discussão o pedido de reinclusão foi indeferido com 22
votos, 02 abstenções sendo computados apenas 02 votos favoráveis ao parecer da referida
professora. 15 - Parecer encaminhado pela Profa. Mirella Moura Moro (Departamento de
Ciência da Computação), referente ao pedido de reinclusão administrativa do aluno do
curso de Física - Emanuel Asse da Silva; o Presidente colocou o pedido de reinclusão em
votação baseando-se no parecer apresentado pela referida professora cuja indicação foi pelo
indeferimento do pedido. Votação: o parecer foi aprovado por unanimidade. 16 - Resoluções
01/2010 e 02/2010 de 14/05/2010 do Colegiado de Graduação em Matemática
Computacional: O Presidente passou a palavra para o Professor Alexandre Salles da Cunha que
prestou esclarecimentos sobre o mecanismo regulamentar para adequação curricular do curso,
para fins de aprovação junto à Pró-Reitoria de Graduação, através das resoluções
supramencionadas. Após análise, o Presidente colocou o assunto em votação, cuja aprovação foi
por unanimidade. 17 - Resoluções 01/2011 e 02/2011 de 01/11/2011 do Colegiado de
Graduação em Estatística: foram apresentadas pelo referido Colegiado as resoluções em
epígrafe, que estabelecem normas sobre o estágio curricular não obrigatório e sobre a dispensa de
disciplinas da grade curricular, respectivamente. Após análise, o Presidente colocou o assunto em
votação, cuja aprovação foi por unanimidade. 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, 30 de novembro 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.
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