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Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e doze, às quatorze horas, na sala 3123, reuniuse 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-Antônio
Flávio de Carvalho Alcântara, 7-José Marcos Silva Nogueira, 8-Glaura da Conceição Franco, 09Carlos Henrique Monken, 10-Marcelo Paleólogo Elefteriadis de França Santos, 11-Marcos da
Silva Montenegro, 12-Jussara Marques de Almeida, 13-Raquel Oliveira Prates, 14-Moema
Gonçalves Bueno Fígoli, 15-Maurício Veloso Brant Pinheiro,16-Bernardo Nunes Borges Lima,
17-Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, 18-Alexandre Salles da Cunha, 19-Luiz Alberto
Cury, 20-Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, 21-Renato Antônio Celso Ferreira, 22Remy de Paiva Sanchis e 23-Dario Windmoller. Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos: 24-João Fernandes da Silva, 25-José Cassimiro da Silva, 26-Rubens Ribeiro
Menezes e 27-Shirley Maciel da Silva. Representação Discente: 28-Alex Roberto Corrêa e 29Denis da Mata Oliveira. Ausências Justificadas: professores Renato Martins Assunção e Susana
Cândida Fornari. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 1
- Informes: 1.1-Visita do Pró-Reitor de Administração, Prof. Márcio Benedito Baptista: o
Presidente apresentou ao plenário o referido professor, que repassou informes sobre a PRA, a
saber: foi apresentada a estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Administração, sendo citados
os objetivos e atribuições desta, tais como: - Assegurar as condições para o adequado
funcionamento e apoio logístico no que tange a limpeza, segurança, transporte, compras e
comunicação, como também garantir a manutenção da infraestrutura física,“edificações”, sistema
viário e áreas comuns, tendo como foco também a gestão patrimonial em consonância com
princípios de uso racional dos recursos públicos. Em sua explanação o referido professor falou
sobre o Departamento de Gestão Ambiental, criado em 2010, responsável pelo tratamento
articulado dos aspectos ambientais relativos aos campi, abrangendo as questões de infraestrutura
sanitária, resíduos sólidos e manutenção das áreas verdes. Elucidou sobre equacionamento dos
problemas de inundação no campus através de intervenções junto ao córrego Engenho Nogueira.
Sobre a segurança no campus esclareceu que o índice de gravidade ocorrido em eventos registrou
uma queda significativa depois ter sido implantado o controle de acesso ao campus após as 21h.
Após prestar alguns esclarecimentos ao plenário, o presidente agradeceu a participação do
referido professor, passando para a próxima pauta. 1.2 - O presidente abriu os trabalhos dando
boas vindas aos novos membros da Congregação: Profs. Sylvie O. Kamphorst, Paulo Sérgio S.
Guimarães, Renato Antônio Celso Ferreira e Ricardo Wagner Nunes. 1.3 - Cotas de Bolsas de
Monitoria 2012: O Presidente comunicou que foram alocadas 72 bolsas-PMG para o ICEx, sendo
07 para a Congregação, as quais foram destinadas ao Laboratório de Tecnologia da
Informação,(indicação aprovada pela Diretoria do ICEx em ad- referendum) e as demais
distribuidas da seguinte forma para os departamentos, a saber: 12 para Ciência da Computação,
10 para Estatística, 13 para Física, 12 para Matemática e 18 para Química; 1.4 - Comitê Diretor
do IEAT – O Presidente comunicou que foram nomeados pelo Magnífico Reitor, os docentes
Maurício Alves Loureiro – Escola de Música e Eliana Regina de Freitas Dutra – FAFICH; 2 Análise da Ata da Reunião do dia 30/11/2011: O Presidente colocou o assunto em discussão,
sem comentários, a referida ata foi aprovada por unanimidade. 3 - Análise dos Projetos de
Extensão: O Professor Roberto da Silva Bigonha questionou sobre a carga horária apresentada na
planilha 03, onde consta o total de 180h para a equipe de trabalho em que ele foi coordenador da
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Escola de Verão em Computação, realizada no período de 23/01 a 03/02/2012. Após análise, a
questão levantada será verificada junto ao CENEX-ICEx. O Presidente esclareceu ao plenário
sobre a importância dos lançamentos corretos de todos os dados nos projetos, enfatizando que
12% das vagas docentes estão baseadas nos projetos de extensão. Após análise, o Presidente
colocou os projetos em votação, sendo aprovados com 25 votos favoráveis e 01 abstenção. 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: Foi solicitado
pelo Vice-Diretor José Guilherme Moreira que no quadro onde constam os dados das
progressões, seja incluída a informação do nível e classe do interessado, indicando se é adjunta
ou associada. Após análise, os pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata
foram aprovados por unanimidade. 6 - Estágios Probatórios dos professores: Ezequiel
Rodrigues Barbosa (Departamento de Matemática), José Marcos Silva Nogueira (Departamento
de Ciência da Computação), Renato Martins Assunção (até outubro de 2011-Departamento de
Estatística, a partir deste mês - Departamento de Ciência da Computação) e Viviane Ribeiro
Tomaz da Silva (Departamento de Matemática). Após análise e sem discussão os referidos
pedidos foram aprovados com 25 votos favoráveis e 01 abstenção. 7 - Pedido de remoção da
servidora da Maria Clarice Lima Batista do Departamento de Física para a Biblioteca
Universitária, aprovado “ad-referendum”; a Profa. Ariete Righi após fazer menção sobre a
remoção da referida funcionária, solicitou que constasse em ata a seguinte parte do ofício OF.
DF/062/2011, datado de 19 de dezembro de 2011, encaminhado à diretoria do ICEx pela Profa.
Sílvia Helena Paixão Alencar, conforme transcrição a seguir: - “...na qualidade de coordenadora
da Biblioteca do Departamento de Física-UFMG, dirijo-me a V.Sa, para formalizar a proposta de
remoção da servidora Maria Clarice Lima Batista do Departamento de Física para a Biblioteca
Universitária. Gostaríamos de ter em contrapartida a alocação de um Servidor TécnicoAdministrativo de nível médio, ao invés de uma Bibliotecária, como proposto no ofício da
PRORH nº 322/2011.” O Presidente colocou o assunto em votação, o qual foi aprovado por
unanimidade. 8 - Pedido de remoção do Prof. Maurílio Nunes Vieira, aprovado “adreferendum”: trata da remoção do referido professor do Departamento de Física para o
Departamento de Engenharia Eletrônica, tendo como contrapartida, a transferência de uma vaga
docente já alocada pelo CEPE ao DELT para o Departamento de Física. O Presidente colocou o
assunto em votação, sem discussão, foi aprovado por unanimidade. 9 - Convênio de Mobilidade
Estudantil a ser celebrado entre a UFMG e a Université Pierre Marie Curie - França,
aprovado pela Câmara Departamental da Matemática, em sua 784ª Reunião Ordinária,
realizada no dia 08/03/2012: o Presidente após esclarecer que o Departamento de Matemática
encaminhou o referido projeto a pedido do Prof. Renato Vidal Martins, colocou o assunto em
votação, sem discussão, foi aprovado por unanimidade. 10 - Proposta para criação de um
órgão complementar para abrigar parte do LCC com infraestrutura de apoio à pesquisa e o
laboratório de visualização de alto desempenho: o Presidente comuniocu que o Reitor, visando
a melhoria nos serviços de informática na UFMG, designou uma comissão para propor uma
reestruturação da ATI - Assessoria de Tecnologia da Informática. A Comissão sugere que um
novo órgão complementar associado ao ICEx seja criado para abrigar o CENAPAD e o
Laboratório de Visualização de Alto Desempenho. No primeiro momento a idéia é trazer o
CENAPAD para o ICEx e o Laboratório de Computação de Visualização de Alto Desempenho.
A Profa. Sylvie Marie Oliffson Kamphorst sugeriu o adiamento da referida pauta, uma vez que
julgou não ter sido apresentadas informações suficientes para subsidiar a decisão do plenário. O
Presidente reiterou que neste primeiro momento estava sendo definida apenas a base de
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negociação para então, posteriormente, haver a construção da proposta. Após análise e
discussão, o Presidente colocou o assunto em votação, sob forma de uma autorização para a
diretoria continuar a negociação para estruturar um órgão complementar associado ao ICEx,
obtendo 23 votos favoráveis e 03 abstenções. 11 - Banca Examinadora do Concurso para
Professor Titular do Departamento de Ciência da Computação, aprovada “ad-referendum”
em 13/02/2012. Área de conhecimento: Ciência da Computação, conforme edital nº 576, de
30/09/2011, publicado no D.O. U de 03/10/2011: o Presidente explicou ao plenário os motivos
relevantes que o levaram a aprovar “ad-referendum” a referida banca, tais como período de férias
conflitando com o tempo hábil para os trâmites legais para realização do concurso, conforme
edital supramencionado. Composição da Banca: Titulares - Prof. Cid Carvalho de Souza
(UNICAMP), Prof. Jayme Luiz Szwarcfiter (UFRJ), Prof. Paulo César Masiero (USP), Prof.
Roberto Marcondes César Júnior (USP) e Prof. Roberto da Silva Bigonha (UFMG); Suplentes Prof. Márcio Gomes Soares (UFMG) e Prof. Siang Wun Song (USP). A referida banca foi
referendada por 25 votos favoráveis e 01 abstenção. 12 - Aprovado pela Diretoria do ICEx,
“ad-referendum” a Implementação das funções gratificadas para a Secretária da Seção do
Núcleo Giz e para o Chefe de Seção do Laboratório de Tecnologia da Informação do ICEx;
O Presidente explicou que faz-se necessária a formalização dessas seções para designações das
funções gratificadas, uma vez que as mesmas não constavam no quadro funcional de nossa
unidade. A Profa. Sylvie Marie Oliffson Kamphorst questionou sobre a criação do Núcleo Giz em
nossa unidade e quando foi aprovada pela Congregação. O Vice-Diretor Prof. José Guilherme
Moreira explicou sobre as ações específicas do núcleo, citando a existência de uma portaria que
instituiu o Núcleo Giz do ICEx, com seus objetivos. Diante do exposto, foi decidida a retirada de
pauta do assunto em questão que deverá ser retomado posteriormente. 13 - Relatório Anual de
Atividades - 2011, do Departamento de Ciência da Computação: O Prof. Carlos Henrique
Monken – Coordenador de Pós-Graduação em Física fez algumas menções sobre seu parecer, no
qual denota que o DCC está em excelentes condições e, além disso, está em uma trajetória
consistente de aperfeiçoamento, apresentando o parecer favorável a aprovação do referido
relatório. O Presidente colocou o parecer em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 14 OUTROS: 14.1-Relatório Anual de Atividades - 2011 do Departamento de Física e 14.2 Relatório Anual de Atividades – 2011 do Departamento Química: considerando que a CPPD
estendeu o prazo para o encaminhamento dos relatórios até o dia 16 de abril do corrente, decidiuse marcar uma reunião extraordinária da congregação para o dia 11 de abril de 2012, para análise
dos pareceres referentes aos relatórios que não foram encaminhados até a presente data. 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, 28 de março de 2012. x.x.x.x.x.x
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