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ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO DIA 25 DE
ABRIL DE 2012.
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Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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-Susana Cândida Fornari, 3Roberto 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, 9-Glaura da
Conceição Franco, 10-Carlos Henrique Monken, 11-Marcelo Paleólogo Elefteriadis de França
Santos, 12-Humberto Ozório Stumpf, 13-Raquel Oliveira Prates, 14-Ilka Afonso Reis, 15-Moema
Gonçalves Bueno Fígoli, 16-Maurício Veloso Brant Pinheiro,17-Marcelo de Oliveira Terra
Cunha, 18-Alexandre Salles da Cunha, 19-Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, 20Renato Antônio Celso Ferreira, 21-Remy de Paiva Sanchis e 22-Dario Windmoller.
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: 23-Leonardi Dionísio Ferreira;
Representação Discente: 24-Alex Roberto Corrêa. Ausências Justificadas: professores Jussara
Marques de Almeida, Gastão de Almeida Braga e Marcos da Silva Montenegro. Havendo
quorum regulamentar, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 1 - Informes: 1.1-Visita do
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Ricardo Santiago Gomez: o Presidente apresentou ao
plenário o referido professor, que repassou os seguintes informes: - A Universidade Federal de
Minas Gerais oferece 71 Programas de Pós-Graduação que envolvem 61 cursos de
Doutorado, 67 de Mestrado e 3 de Mestrado Profissional em todas as áreas do conhecimento.
Oferece também Programas de Especialização - Pós-Graduação Lato Sensu - em todas as áreas do
conhecimento. Conta atualmente com 3.439 alunos de doutorado, 3.936 alunos de mestrado,
perfazendo o montante de 7.375 alunos matriculados. Ainda há o computo de 7.060 alunos dos
cursos de especialização. No período de 2009 a 2011 houve um crescimento, no que tange ao
número de alunos, de aproximadamente 16 pontos percentuais. São 1649 professores
credenciados. Mencionou que 90% dos alunos matriculados concluem o mestrado e o doutorado.
Fez citações sobre a captação de recursos financeiros CAPES, CNPq e FAPEMIG, que somam
aproximadamente a distribuição de 2.800 bolsas. Fez um breve relato sobre as funções dos
setores desta pró-reitoria, gabinete, secretaria administrativa, assessoria acadêmica, bolsas,
expedição de diplomas e financeiro. Citou sobre as desigualdades encontradas nas regiões
brasileiras, no que tange a distribuição dos programas de pós-graduação, onde a região sudeste
concentra um número maior de programas se comparada com as demais regiões. Ao término de
sua apresentação o referido professor colocou-se a disposição do plenário para prestar
esclarecimentos adicionais. A professora Ariete Righi questionou a respeito dos alunos de
intercâmbio, que pelo fato de não terem registro acadêmico não podem usufruir do bandejão entre
outros benefícios. Salientado que se houver um convênio, estes, poderão ser registrados junto ao
Departamento de Controle e Registro Acadêmico como intercambistas. O Prof. Ricardo Santiago
Gomez, achou prudente tratar do assunto em questão assim que o novo diretor de “Bolsas
CAPES, assumir o direção. O presidente agradeceu a participação do referido professor, passando
para a próxima pauta. 2 - Análise da Ata da Reunião do dia 28/03/2012: O Presidente colocou o
assunto em discussão, após correções, a saber: - 6ª pauta, linha 65, 10ª pauta, linha 93 e 12ª pauta,
linhas 120/121, a referida ata foi aprovada por unanimidade. 3 - Análise dos 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. O
presidente acrescentou o projeto intitulado “Programa de Monitoramento da Qualidade de
Combustíveis”, financiado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
1

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

54

60

66

72

78

84

90

96

Biocombustíveis, juntamente com o formulário de cumprimento a resolução 01/2011,
apresentados pela Professora Vânya Márcia Duarte Pasa, do Departamento de Química. O
referido projeto foi aprovado “ad-referendum” pela Câmara do Departamento de Química em 24
de abril de 2012. Após análise o projeto em questão, foi aprovado 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: Após análise, os
pedidos listados no documento constante no “Anexo III” desta ata foram aprovados por
unanimidade. 6 - Estágios Probatórios dos professores: Marcelo Martins Sena – Departamento
de Química, Cynthia Lopes Martins Pereira – Departamento de Química, Jarbas Magalhães
Resende – Departamento de Química e Rubén Dario Sinisterra Millan – Departamento de
Química. Após análise e sem discussão os referidos relatórios foram aprovados por unanimidade.
7-Projeto de pesquisa “Eulanetwork in Ceramic Materials with Enviromental and
Industrial Applications” – Eula-Netcermat, coordenado pelo Prof. Wagner Nunes Rodrigues
do Departamento de Física, aprovado pela Câmara Departamental em 29 de março de 2012 e
em“ad-referendum” pela Diretoria do ICEx, em 03 de abril de 2012. Após análise, sem discussão,
o referido projeto foi referendado por unanimidade. 8-Comissão Examinadora do Concurso
para Professor Titular do Departamento de Química, conforme edital nº 715 de 22/11/2011,
publicado no D.O.U. de 23/11/2011: foi apresentado pelo Departamento de Química a
composição final da comissão supramencionada, cuja indicação dos nomes dos titulares e
suplentes externos foi aprovada na reunião da Congregação realizada no dia 11 de abril do
corrente. Após análise, a composição final da comissão apresentada no documento constante no
Anexo IV desta ata foi aprovada por unanimidade. 9-Normas de Segurança do Departamento
de Química da UFMG: O Chefe do Departamento de Química, Prof. Antônio Flávio de
Carvalho Alcântara apresentou as referidas normas que determinam os requisitos básicos para a
proteção da vida e da propriedade nas dependências deste departamento. As normas se aplicam a
todas as pessoas alocadas no departamento de química, como também àqueles que tenham acesso
ou permanência ao prédio da química. Após análise e discussão, o Presidente colocou o assunto
em votação, sendo aprovado por unanimidade. 10-Progressão Vertical para Classe de
Professor Associado - indicação dos nomes para composição da banca: O Presidente apresentou
a seguinte proposta para composição da banca, a saber: Efetivos: professores Geraldo Robson
Mateus-Ciência da Computação, Hans-Dieter Pfannes-Física, Rogério Santos Mol-Matemática,
Suplentes: professoras Elena Vitalievna Goussevskaia-Química, Antônio Augusto Gaspar RuasMatemática, Externos: professores Luiz Antônio Aguirre e o suplente professor Renato Cardoso
Mesquita, ambos da Escola de Engenharia. Devido a algumas ocorrências fez-se necessária
proceder alterações na referida composição, a saber: por motivo de incompatibilidade de horários
o membro externo professor Luiz Antônio Aguirre foi substituído pelo professor Marcos Von
Sperling da Escola de Engenharia, pelo mesmo motivo a professora Elena Vitalievna
Goussevskaia foi substituída pelo professor Oscar Nassif de Mesquita-Física. Após análise, a
referida banca foi aprovada por unanimidade. 11-Resolução 01/2011, de 12 de maio de 2011 –
Provimento das vagas remanescentes: - disciplina o provimento das vagas remanescentes do
Curso de Graduação em Ciência da Computação, aprovada ad-referendum. Após análise, sem
discussão, o Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 12OUTROS: 12.1 - Parecer encaminhado pela Profa. Edna Afonso Reis - Subcoordenadora do
Colegiado do Curso de Estatística, referente ao pedido de reinclusão administrativa do aluno
Lucas Tavares Leite, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Matemática
Computacional, em sua reunião realizada no dia 12/04/2012. O parecer apresentado pela referida
professora foi pelo indeferimento do pedido em questão. O professor Alexandre Salles da Cunha
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fez algumas menções sobre o histórico acadêmico do aluno, enfatizando o comprometimento de
seu desempenho, devido a problemas particulares. Considerou também que trata de seu segundo
pedido de reinclusão, alegando os mesmos motivos. O representante discente Alex Roberto
Corrêa questionou sobre a falta de documentos disponibilizados para que o plenário pudesse
analisar o referido pedido, sugerindo a retirada desta pauta, solicitando em seguida dar vista ao
processo, cujo parecer será apresentado na próxima reunião da Congregação. Após o plenário
acatar suas sugestões, o referido assunto foi retirado de pauta. 12.2- O representante discente
Alex Roberto Corrêa comunicou ao plenário sobre o evento coordenado pelo Diretório
Acadêmico Francisco de Assis Magalhães – DAICEx a ser realizado nos dias 15 e 17 de maio do
corrente, solicitando aos Colegiados apoio na divulgação do referido evento, que contará com as
seguintes palestras: - “Palestra sobre a crise que se desenvolveu na licenciatura, suas implicações
e causas” palestrante: Doutor Pablo Lima - FAE UFMG – Licenciatura indígena, “Palestra sobre
a teoria e alguns exemplos” palestrante: Doutor Loic Cerf - DCC UFMG – Mineração de Dados
“As Contradições do Pré - Sal” palestrante Doutor Ildo Sauer - Instituto de Eletrônica e EnergiaUSP, Ex-Diretor Executivo da Petrobrás, responsável pela Área de Gás e Energia. 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.x.x.x.x
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