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ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE
2012.
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Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e doze, 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-Renato Martins Assunção, 2-Roberto da Silva Bigonha, 3-Ela Mercedes Medrano de
Toscano, 4-Ariete Righi, 5-Rodney Josué Biezuner, 6-Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, 7-José
Marcos Silva Nogueira, 8-Glaura da Conceição Franco, 09-Carlos Henrique Monken, 10-Gastão de
Almeida Braga, 11-Jussara Marques de Almeida,12-Raquel Oliveira Prates, 13-Ilka Afonso Reis, 14Moema Gonçalves Bueno Fígoli, 15- Fernando Augusto Batista, 16-Marcelo de Oliveira Terra Cunha, 17Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, 18-Denise Burgarelli Duczmal, 19-Alexandre Salles da Cunha,
20-Luiz Alberto Cury, 21-Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, 22-Renato Antônio Celso
Ferreira, 23-Remy de Paiva Sanchis e 24-Hélio Anderson Duarte. Representantes dos Servidores
Técnico-Administrativos: 25-João Fernandes da Silva e 27-José Cassimiro da Silva; Representação
Discente: 28-Alex Roberto Corrêa e 29-Carolina Álvares Leite Morato. Ausências Justificadas: ViceDiretor do ICEx, Professor José Guilherme Moreira, Professor Ângelo de Fátima e da representante dos
técnico-administrativos Shirley Maciel da Silva. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente
antes de abrir a sessão, esclareceu sobre a ausência do Vice-Diretor, Prof. José Guilherme Moreira,
convidando o decano da Congregação Prof. Roberto da Silva Bigonha para compor a mesa. 1 - Informes:
1.1-Visita do professor Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi, do Departamento de Matemática –
ICEx: o referido professor tratou sobre a proposta de modificação do sistema de atribuição de vagas
docentes. Foi inicialmente apresentado o funcionamento do referido sistema que se encontra em vigor
desde 2008. Nesse sistema, foram apontadas três colunas nas quais se propõe algumas mudanças, a saber:
- a coluna que atribui vagas a partir da CHSM (carga horária semanal média) dos departamentos, a coluna
que atribui vagas pela atividade na graduação e a coluna que atribui vagas pela atividade na pósgraduação. Foi explicado que o total de docentes hoje distribuídos pela coluna de CHSM passaria a ser
distribuído a partir de uma contagem baseada no número dos alunos formados por curso de graduação,
desagregado entre os departamentos que participam dessa formação de acordo com uma fórmula que foi
apresentada. O total de docentes hoje distribuídos de acordo com as atividades da graduação e da pósgraduação, por sua vez, passaria a ser distribuído exclusivamente com base nas atividades da pósgraduação. O presidente agradeceu a participação do referido professor, passando para a próxima pauta.
1.2- Resposta à Congregação sobre o Questionário CPA: Conforme acordado na reunião da
Congregação do ICEx, realizada no dia 11 de abril do corrente, o Presidente comunicou que encaminhou
para a Comissão Própria de Avaliação, um email sinalizando a preocupação de todos os membros com o
questionário disponibilizado na página da Universidade pela referida Comissão, no que tange à forma
como esse questionário foi elaborado e a forma como ele está sendo aplicado. Em resposta, a presidente da
CPA, Profa. Maria do Carmo de Lacerda Peixoto agradeceu o interesse demonstrado em relação ao
processo de autoavaliação da UFMG, enfatizando que as ponderações serão levadas em consideração para
futuros aperfeiçoamentos. 2 – Inversão da pauta sete que trata da Banca Examinadora do Concurso
para Professor Titular do Departamento de Matemática; a Câmara Departamental indicou os
seguintes membros: - Titulares: Abramo Hefez (UFF), Maria José Pacífico (UFRJ), Felipe Linares
(IMPA), Paulo Afonso Faria da Veiga (USP) e José Alberto Cuminato (USP); - Suplentes: Ronald
Dickman (Departamento de Física, UFMG) e Márcio Gomes Soares (Departamento de Matemática,
UFMG). O Presidente colocou a referida indicação em votação, tendo sido aprovada por 25 votos
favoráveis e 01 abstenção. 2.1 - Comunicado sobre a composição da Banca Examinadora do
Concurso para Professor Titular do Departamento de Química conforme lista aprovada na reunião
da Congregação do dia 25 de abril de 2012: O Chefe do referido Departamento, comunicou que o
Professor Eliezer Jesus de Lacerda Barreio (UFRJ) será substituído pelo suplente Professor Carlos Alberto
Pereira Tavares (ICB/UFMG). Neste momento, por fazer parte da referida banca como membro suplente,
o professor Roberto da Silva Bigonha, saiu da sala e o Presidente colocou a alteração em votação, que foi
aprovada por unanimidade. 3 - Inversão da pauta dezenove que trata da Indicação da Física Mildred
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S. Dresselhaus para receber o título de Doutor “Honoris Causa” a ser concedido pela UFMG, em
conformidade com o que dispõe o capítulo IV do Regimento Geral: O Presidente deu ciência ao
plenário sobre a indicação supramencionada passando a palavra para a Professora Ariete Righi que fez um
breve relato sobre a homenageada, destacando sua valiosa colaboração junto ao Departamento de Física
entre outros destaques, conforme mencionado na proposta fundamentada, assinada por 06(seis) membros
da Congregação juntamente com o abaixo assinado referente ao apoio prestado por 105 professores de
nossa instituição, em consonância com a indicação supracitada. Após análise, o Presidente colocou a
indicação em votação, dentre os 35 membros que compõem a Congregação, estavam presentes 26
membros no momento da votação, realizada através de voto escrutínio secreto. Após apuração dos votos, a
referida indicação foi aprovada por unanimidade. 4 - Análise das Atas das Reuniões Extraordinária
realizada no dia 11/04/2012 e da Ordinária realizada no dia 25/04/2012: Após análise, com apenas
uma complementação na linha 29, referente à Carol Collins (USP), a ata da Reunião Extraordinária
realizada no dia 11/04/2012, foi aprovada com 24 votos favoráveis e 02 abstenções. Quanto à ata da
reunião ordinária realizada no dia 25/04/2012, após correção na linha 30, foi aprovada com 24 votos
favoráveis e duas abstenções. 5 - 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. 6 - Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”:
os pedidos de afastamentos listados no documento constante no "Anexo II" desta ata, após correção no
tange a duplicidade no lançamento do afastamento do professor Roberto Luiz Moreira, do Departamento
de Física, foram referendados por unanimidade. 7 - Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal com
os respectivos pareceres: neste momento o decano da Congregação do ICEx, Prof. Roberto da Silva
Bigonha, assumiu a presidência da mesa, devido a retirada do Presidente, Professor Antônio Otávio
Fernandes, cujo pedido de progressão horizontal com o respectivo parecer encaminhado pela Comissão de
Avaliação do Departamento de Ciência da Computação, foi apresentado à Congregação. Após análise e
sem discussão, o referido pedido foi aprovado por unanimidade. Reassumindo a presidência da mesa, o
Prof. Antônio Otávio Fernandes deu sequência aos demais pedidos constantes nas planilhas, na qual
acrescentou mais dois nomes para fins de análise e votação, a saber: - professores Viktor Bekkert do
Departamento de Matemática e Ruth Helena Ungaretti Borges do Departamento de Química. Após análise
de todos os pedidos e os respectivos pareceres, os pedidos foram aprovados por unanimidade salvo o
pedido do Prof. Carlos Camarão de Figueiredo que foi colocado em discussão uma vez que a Comissão de
Avaliação do Departamento de Ciência da Computação recomendou a não aprovação do mesmo, parecer
este, aprovado pela Câmara Departamental. O Prof. Roberto da Silva Bigonha reiterou os pontos avaliados
pela comissão, enfatizando que desde 1999 no que tange ao item de avaliação da satisfação dos alunos
com o referido professor, aproximadamente 70 por cento destes, apontam o descontentamento com as
aulas ministradas por ele. Salientou também da dificuldade encontrada em conscientizar o referido
professor da situação em questão, uma vez que o mesmo, não acata o ocorrido. O Presidente colocou o
parecer em votação, tendo sido aprovado com 24 votos favoráveis e 02 abstenções. Quanto aos pedidos de
progressão horizontal, não favoráveis, apresentados pelo Departamento de Química, pelo fato de não
terem sido encaminhados os respectivos pareceres, o assunto foi retirado de pauta, devendo retornar na
próxima reunião, com a apresentação dos referidos documentos. 8 - Projeto Centro de Tecnologia para
a Web, encaminhado pelo Departamento de Ciência da Computação: foi encaminhado pelo Chefe do
referido departamento, Prof. Roberto da Silva Bigonha, o projeto intitulado “Centro de Tecnologia para a
Web (CTWeb), submetido à chamada interna 01/2012, da Pró-Reitoria de Pesquisa, referente ao Programa
de Apoio a Centros de Tecnologias, cujo objetivo visa apoiar a criação e/ou consolidação de Centros de
Tecnologias na UFMG. Após análise, o Presidente colocou o projeto em votação, sem discussão foi
aprovado por unanimidade. 9- Homologação do Resultado do Concurso para Professor Titular do
Departamento de Ciência da Computação e nomeação do Prof. Wagner Meira Júnior: foi
encaminhado pelo Chefe do referido departamento, Prof. Roberto da Silva Bigonha, a documentação do
concurso de Professor Titular, realizado nos dias 17 e 18 de maio de 2012, para homologação do resultado
do referido concurso e nomeação do candidato Wagner Meira Júnior. O Presidente colocou o assunto em
votação, sem comentários, o resultado foi homologado pelo plenário. 10 - Parecer encaminhado pelo
Prof. Carlos Henrique Monken, sobre o recurso dirigido à Congregação do ICEx, pelo Prof.
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Edward de Souza, do Departamento de Química, referente ao pedido de Progressão Horizontal (nível III
para IV da Classe de Professor Associado), indeferido pela Comissão para Análise dos Processos de
Progressão Horizontal dos Docentes deste departamento, cuja decisão foi aprovada pela Câmara
Departamental em sua reunião realizada no dia 23 de abril de 2012. O referido assunto foi retirado de
pauta e será reapresentado na próxima reunião da Congregação, prevista para o dia 27 de junho de 2012.
11 - Parecer encaminhado pelo Prof. José Marcos Silva Nogueira - DCC, sobre o recurso dirigido à
Congregação do ICEx, pelo Prof. Wagner da Nova Mussel, do Departamento de Química, referente ao
pedido de Progressão Horizontal (nível III para IV da Classe de Professor Associado), indeferido pela
Comissão para Análise dos Processos de Progressão Horizontal dos Docentes deste departamento, cuja
decisão foi aprovada pela Câmara Departamental em sua reunião realizada no dia 23 de abril de 2012. O
referido assunto foi retirado de pauta e será reapresentado na próxima reunião da Congregação, prevista
para o dia 27 de junho de 2012. 12 - Parecer encaminhado pela Profa. Glaura da Conceição Franco –
Estatística: referente ao recurso impetrado pela Profª. Ruth Helena Ungaretti Borges, do Departamento de
Química, referente ao pedido de Progressão Horizontal (nível III para IV da Classe de Professor
Associado). O referido assunto foi excluído de pauta, devido a um equívoco de comunicação. A referida
professora teve seu pedido de progressão aprovado pela Câmara Departamental cujo parecer foi aprovado
pela Congregação, conforme consta na 7ª pauta desta ata. 13 - Parecer do estudante de Ciência da
Computação, Coordenador Geral do Diretório Acadêmico Francisco de Assis Magalhães, Alex
Roberto Corrêa, referente ao processo COLMATCOMP. 001/2012, que trata do pedido de reinclusão
administrativa (2º pedido) do aluno Lucas Tavares Leite, indeferido pelo Colegiado do Curso de
Graduação em Matemática Computacional, em sua reunião realizada no dia 12/04/2012: em seu parecer,
Alex Roberto Corrêa, concluiu que a fase que impossibilitava a continuação no curso pelo referido aluno,
no que tange aos problemas psiquiátricos, decorrentes de um envolvimento em acidente, já havia sido
superada, considerando-o apto a dar sequência a sua trajetória acadêmica. Sinalizou que o aluno encontrase em tempo hábil para integralizar os créditos necessários para conclusão de seu curso, dando parecer
favorável a reinclusão do estudante. Solicitou a reconsideração do plenário ao pedido do aluno,
enfatizando que o mesmo desistiu do estágio. O representante dos funcionários José Cassimiro da Silva
considerou que a avaliação apresentada pelo Alex Roberto Corrêa foi baseada apenas no relatório
apresentado pelo aluno Lucas Tavares Leite. O Prof. Alexandre Salles da Cunha salientou que o contrato
de estágio em questão prescreveu, não resultando desta forma, em um ato espontâneo do referido aluno.
Após discussão, o Presidente colocou o assunto em votação, baseando-se no primeiro parecer não
favorável a reinclusão. Foram 19 votos contrários a reinclusão, 01 favorável e 04 abstenções. 14 Parecer, encaminhado pela Profa. Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza - Química, sobre
solicitação de autorização para realização de estágio, encaminhado pelo aluno do Curso de
Matemática Computacional Ivan Meireles Costa: a referida professora apresentou parecer favorável ao
deferimento do pedido de estágio do aluno em questão, recomendando que a carga horária semanal do
estágio seja negociada, para atender ao artigo 6º da Resolução 01/2010 de 14/05/2010. O Professor
Alexandre Salles da Cunha esclareceu que o referido pedido não passou pelo Colegiado do Curso e, como
Coordenador, ele decide e assina os pedidos de estágios dos alunos do curso em referência. Após
discussão, o presidente colocou o assunto em votação, no qual o plenário decidiu que o caso apresentado
será tratado como excepcional em relação à referida Resolução, art 8º - letra B artigos 3º e 6º, sendo
aprovado com 12 votos favoráveis, 04 não favoráveis e 02 abstenções. 15 - Parecer, encaminhado pela
Profa. Mirella Moura Moro – DCC, sobre o pedido de reinclusão da aluna Juliane Machado Soares,
indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, em sua reunião realizada no dia
09/04/2012. O referido assunto foi retirado de pauta e será reapresentado na próxima reunião da
Congregação, prevista para o dia 27 de junho de 2012. 16 - Anuência da Congregação do ICEx,
referente a criação do Mestrado em Bioinformática para constituição do Programa de Pós-Graduação
em Bioinformática, com sede no Instituto de Ciências Biológicas, de interesse desta unidade, do ICB e da
Escola de Engenharia, aprovado Concordância em ad-referendum, em 15/05/2012. O referido assunto foi
retirado de pauta e será reapresentado na próxima reunião da Congregação, prevista para o dia 27 de junho
de 2012. 17 - Anuência da Congregação para estabelecimento de um programa de pós-graduação em
Matemática em associação com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de São
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João Del Rey: apresentado pelo Prof. Gastão de Almeida Braga do Departamento de Matemática – ICEx.
O referido professor solicitou a anuência da Congregação para dar prosseguimento ao processo para
estabelecimento de um programa de pós-graduação em Matemática em associação com o Departamento
de Matemática da Universidade Federal de São João Del Rey. O Colegiado da Pós-Graduação em
Matemática, em reunião realizada no dia 25/05/2012, aprovou a proposta para associação solicitada pela
UFSJ, o mesmo tendo ocorrido com a Câmara Departamental. O presidente colocou o assunto em
discussão, sem comentários o programa foi aprovado por unanimidade. 18-Contrato de Transferência de
Know-how celebrado entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Zunnit Tecnologia S/A: cujo
objeto é a transferência, a título oneroso e sem exclusividade, dos direitos para comercialização de
produtos e serviços relacionados ao Know-how intitulado “Motor de Recomendação”. O referido assunto
foi retirado de pauta e será reapresentado na próxima reunião da Congregação, prevista para o dia 27 de
junho de 2012. 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 maio de 2012. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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