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Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e doze, às quinze 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-Renato Martins Assunção, 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, 9-Carlos Henrique Monken, 10-Marcelo Paleólogo Elefteriadis
de França Santos, 11-Gastão de Almeida Braga, 12-Humberto Osório Stumpf, 13-Raquel Oliveira Prates,
14-Ilka Afonso Reis, 15-Moema Gonçalves Bueno Fígoli, 16-Maurício Veloso Brant Pinheiro, 17Bernardo Nunes Borges de Lima, 18-Ana Lucia Americano Barcelos de Souza, 19-Alexandre Salles da
Cunha, 20-Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, 21-Remy de Paiva Sanchis e 22-Dario
Windmoller. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: 23-João Fernandes da Silva e
24-Shirley Maciel da Silva. Ausências Justificadas: professores Alberto Henrique Frade Laender,
Fernando Augusto Batista e Jussara Marques de Almeida. Havendo quorum regulamentar, o Senhor
Presidente declarou aberta a sessão. Informes: Breve-relato sobre a apresentação da Profa. Efigênia
Ferreira e Ferreira, Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. O Presidente apresentou ao plenário a Profa.
Efigênia Ferreira e Ferreira, que prestou esclarecimentos sobre a dinâmica da Pró-Reitoria de Extensão e
salientou a revisão dos registros de extensão pelos coordenadores das ações que está em curso.
Recentemente, foi feita uma análise aproximadamente de 3.000(três mil) ações de extensão –
classificadas em Programa, Projeto, Curso, Evento e Prestação de Serviços – visando obter um dado mais
confiável no que tange à produção da Extensão. A revisão foi necessária para alinhar os dados visando
uma medida real destes e só entrarão na contagem os projetos que forem adequados a este novo padrão.
Mencionou que as informações necessárias para o preenchimento correto dos dados dos projetos estão
disponibilizadas na página da PROEX, como também há um suporte que conta atualmente com cinco
funcionários aptos a prestar maiores esclarecimentos. Mencionou que no mês de julho do corrente, será
fechado o trabalho de revisão dos projetos cujos indicadores serão enviados para o cálculo da Matriz de
Alocação de Vagas Docentes. Encerrando sua apresentação, a Profa. Efigênia acrescentou que, no
momento, estão aguardando os professores encaminharem as informações para atualização do banco de
dados, sinalizando que o prazo limite para reestruturação será em 13 de julho do corrente. O Presidente
acrescentou que, no que toca à Matriz, 12,5 (doze e meio por cento) é reservado para as atividades de
extensão e a distribuição deste percentual vai de acordo com as atividades apresentadas, considerando que
a atividade de extensão vale por projeto, dados de professores e que, alunos envolvidos também entrarão
nesta conta. Agradecendo a presença da referida professora, o Presidente deu início à pauta. 1-Análise
das Atas das Reuniões: - A ata da Reunião Ordinária da Congregação realizada no dia 30/05/2012, foi
aprovada por 21 votos favoráveis e uma abstenção. A ata da Reunião Extraordinária realizada no dia
13/06/2012 foi aprovada por unanimidade e a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 27/06/2012 às
14h, referente à homologação do Resultado do Concurso para Professor Titular do Departamento de
Química, após correção na linha 26 e inclusão do nome do professor Humberto Ozório Stumpf, foi
aprovada com 22 votos favoráveis e 01 abstenção. 2-Análise dos Projetos de Extensão: O Presidente
colocou o assunto em votação, sem discussão, as planilhas constantes no anexo I desta ata, foram
aprovadas por unanimidade. 3-Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”: O

Presidente colocou o assunto em discussão, após duas correções no que tange ao nome de dois
professores, os pedidos constantes nas planilhas do Anexo II, desta ata, foram referendados por
unanimidade. 4-Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal com os respectivos
pareceres: Após análise dos pareceres apresentados pelo Departamento de Química, o Professor
José Guilherme Moreira mencionou sobre a falta de dados que esclareçam de forma mais exata
os itens avaliados, assim como os critérios adotados, sugerindo retirar o assunto de pauta. Após
discussão, o Presidente colocou essa proposta em votação, que foi aprovada por unanimidade.
Serão solicitados novos pareceres com os devidos critérios, que deverão ser apresentados na
próxima reunião da Congregação, prevista o dia 29 de agosto do corrente. 5- Análise dos
Estágios Probatórios: a) Prof. Evandro Piccin – Departamento de Química e Profa. Flávia
Cristina Camilo Moura – Departamento de Química. Devido ao encaminhamento apenas dos
relatórios parciais dos referidos professores pelo Departamento de Química, o assunto foi
retirado de pauta, sendo solicitado ao referido departamento o encaminhamento dos relatórios
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finais, que serão analisados na próxima reunião da Congregação, prevista o dia 29 de agosto do
corrente. 6-Homologação dos pareceres fundamentados pela Banca Examinadora dos
processos de Progressão Vertical à Classe de Professor Associado do ICEx, referentes ao
primeiro semestre de 2012: neste momento o professor Maurício Veloso Brant Pinheiro se
retirou da sala, pelo fato de ser um dos candidatos à referida progressão. Esta pauta foi discutida
na reunião do dia 13 de junho de 2012, quando o plenário votou pela retirada do assunto de
pauta, condicionando sua homologação somente após a apresentação, pela comissão, dos
respectivos "Pareceres Fundamentados" sobre cada um dos pedidos, pautando-se na Resolução
Complementar nº 01/2008 no que tange ao Art. 38. "Compete à Banca Examinadora: V - emitir
o parecer final fundamentado sobre cada um dos pedidos". Diante do exposto, a banca
examinadora encaminhou os novos pareceres que foram analisados pelo plenário, seguidos de
alguns comentários, a saber: O professor Remy de Paiva Sanchis questionou sobre a ausência de
um barema como também considerou que os pareceres estavam sem fundamentados. Sugeriu a
não homologação e a devolução dos mesmos para a banca. A Profa. Ariete Righi sugeriu que,
para os próximos trabalhos, possa ser criado um formulário próprio, com os dados pertinentes
que servirão de base para o trabalho das bancas, evitando desta forma o não cumprimento de
algum item, exigido na Resolução 01/2008. O professor Roberto da Silva Bigonha concordou
que os pareceres têm que ser fundamentos, ressaltando que consubstanciado difere de
fundamentado, enquanto o primeiro unifica o segundo esclarece. O professor Carlos Henrique
Monken sugeriu devolver os pareceres para a banca, solicitando que os mesmos devam ser
reapresentados individualmente, constando os critérios de avaliação, barema, apresentação da
média da área utilizada pela comissão e se possível, constar ainda uma orientação para os casos
de não habilitação. O Presidente colocou a sugestão do referido professor em votação, que foi
aprovada por unanimidade. O referido assunto foi retirado de pauta e deverá ser reapresentado
na próxima reunião da Congregação, prevista o dia 29 de agosto do corrente. 7-Parecer
encaminhado pelo Prof. Carlos Henrique Monken, sobre o recurso dirigido à Congregação
do ICEx, pelo Prof. Edward de Souza, do Departamento de Química, referente ao seu 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: Considerando que os pedidos de progressões horizontais, constantes
na 4ª pauta desta ata, foram retirados e adiados para a próxima reunião, o assunto em referência
deverá também, ser reapresentado na reunião da Congregação do ICEx, prevista para o dia 29
de agosto de 2012. 8-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 seu pedido de Progressão Horizontal (nível III para IV
da Classe de Professor Associado), indeferido pela Comissão para Análise dos Processos de
Progressão. Considerando que os pedidos de progressão horizontal, constantes na 4ª pauta desta
ata, foram retirados e adiados para a próxima reunião, o assunto em referência deverá também,
ser reapresentado na reunião da Congregação do ICEx, prevista para o dia 29 de agosto de 2012.
09-Parecer, encaminhado pelo Prof. Bernardo Nunes Borges de Lima – DMAT, sobre o
pedido de reinclusão do aluno Diogo Dornas Pereira, indeferido pelo Colegiado do Curso de
Graduação em Física, em sua reunião realizada no dia 11/05/2012: O Presidente passou a
palavra para o referido professor que prestou alguns esclarecimentos sobre a trajetória
acadêmica do aluno, e concluiu que o requerente não demonstrou o mínimo comprometimento
com seu curso universitário, optando pelo indeferimento do pedido de reinclusão. O Presidente
colocou o parecer em votação, que foi aprovado por unanimidade. 10- Parecer, encaminhado
pelo Prof. Fernando Augusto Batista – Física, sobre o pedido de reinclusão do aluno Lucas
Julian Menezes Rocha, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação de Ciências
Atuariais, em sua reunião realizada no dia 09/05/2012. Pelo fato do parecer não ter sido
encaminhado, em tempo hábil, pelo referido professor, o Presidente consultou ao plenário sobre
análise do pedido em pauta, através dos esclarecimentos que poderiam ser prestados pela
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Profa. Moema Gonçalves Bueno Fígoli, coordenadora do Colegiado de Ciências Atuarias. Após,
o “de acordo” do plenário a referida professora prestou os seguintes esclarecimentos: - o aluno
supramencionado entrou no curso em 2010 tendo sido aprovado apenas em uma disciplina. O
aluno justifica o comprometimento de seu desempenho devido ao fato de ter perdido sua mãe
em 2006 e por ter passado por um quadro depressivo, motivos pelos quais foi infrequente às
aulas. O Presidente colocou o assunto em votação, sem discussão o pedido do aluno foi
indeferido por 19 votos contrários e 05 abstenções. 11-Anuência da Congregação do ICEx,
referente a criação do Mestrado em Bioinformática para constituição do Programa de PósGraduação 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 Presidente passou a palavra para o Professor Roberto da Silva Bigonha que fez
algumas menções, a saber: - referente ao programa supracitado, primeiramente foi criado apenas
o doutorado, agora está sendo solicitada a anuência para a criação do mestrado. Trata-se de um
curso bem qualificado, avaliado com o conceito 6 (seis). O Presidente colocou o assunto em
votação, sem discussão, o pedido foi referendado pela Congregação por unanimidade. 12Contrato 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 knowhow intitulado “Motor de Recomendação”. O Presidente passou a palavra para o Professor
Roberto da Silva Bigonha que prestou alguns esclarecimentos do contrato, a saber: - trata-se de
um contrato, a título prático de repasse dos direitos para comercialização de produtos e serviços
relacionados ao Know-How para indústrias, oneroso e sem exclusividade, assinado pela PróReitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Após análise, o Presidente
colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 13-Recurso contra
homologação do resultado do Concurso Público para Professor Assistente do
Departamento de Estatística encaminhado pelos candidatos Alice Lemos de Morais e Gustavo
Henrique Mitraud Assis Rocha, indeferido pela Câmara Departamental. O Presidente informou
que foi encaminhado para o Professor Humberto Osório Stumpf, o referido recurso, solicitandolhe parecer, aproveitou a oportunidade para agradecê-lo pelo empenho, pontuando o curto prazo
concedido para sua apresentação. O parecer apresentado pelo referido professor considerou que
itens da Resolução do Conselho Universitário da UFMG não foram estritamente seguidos no
processo em tela, sendo favorável pelo acolhimento do recurso apresentado pelos interessados,
relativo à anulação do resultado do concurso público de Edital nº 631 de 31 de outubro de 2011,
para provimento ao Cargo de Professor Assistente do Departamento de Estatística. O Presidente
colocou o assunto em discussão, após análise do parecer, o plenário sugeriu a retirada do
assunto de pauta, justificada pela falta de documentos para sua devida análise. Após acertar o
envio dos documentos pertinentes, tais como do recurso dos interessados, do parecer do
professor Humberto Osório Stumpf e das atas das reuniões da comissão examinadora do
referido concurso, para os membros da Congregação, o Presidente comunicou que o assunto
será retirado de pauta e será reapresentado em reunião extraordinária, prevista para o dia 04 de
julho de 2012, às 14h, na sala 3123. 14-OUTROS: a) Relatório preliminar da comissão do
ICEx sobre a proposta de alteração da matriz de locação de vagas docentes a
departamentos e unidades: a Profa. Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva fez um
breve relato sobre o conteúdo do documento que será apresentado pela comissão e
posteriormente encaminhado ao Reitor, considerando os pressupostos apresentados, a análise e
as críticas à proposta analisada pela referida comissão, apresentando as bases de uma proposta
de um novo indicador que substituiria o indicador de encargos didáticos previsto na resolução
do CEPE de 2009, além de ajustar os indicadores de graduação e pós-graduação. Após
discussão, resolveu-se que a comissão receberá sugestões da Congregação, por e-mail, para
finalização dos trabalhos que deverão entrar na pauta da reunião da congregação extraordinária
prevista para o dia 04/07/2012 às 14h, na sala 3123. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada à sessão, da qual, eu, Sandra Fonseca Rocha Alvim, Secretária
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Geral, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes em livro
complementar a este. Belo Horizonte, 27 de junho de 2012.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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