Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO DIA
04 DE JULHO DE 2012.
6

12

18

24

30

36

42

48

Aos quatro dias do mês de julho 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-José Guilherme Moreira, 2Susana Cândida Fornari, 3-Alberto Henrique Frade Laender, 4-Roberto da Silva Bigonha, 5-Ela Mercedes Medrano de
Toscano, 6-Ariete Righi, 7-Emerson Alves Mendonça de Abreu, 8-José Marcos Silva Nogueira, 09-Carlos Henrique
Monken, 10-Marcos da Silva Montenegro, 11-Humberto Ozório Stumpf, 12-Jussara Marques de Almeida, 13- Raquel
Oliveira Prates, 14-Ilka Afonso Reis, 15-Aloísio Joaquim Freitas Ribeiro, 16-Fernando Augusto Batista, 17-Bernardo
Nunes Borges de Lima, 18-Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, 19-Alexandre Salles Cunha, 20-Franklin Massani
Matinaga, 21-Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, 22-Remy de Paiva Sanchis e 23-Dario Windmoller.
Ausência justificada do professor: Renato Martins Assunção. Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos: 24-João Fernandes da Silva, 25-José Cassimiro da Silva e 26-Shirley Maciel da Silva. Representante
Discente: 27-Alex Roberto Corrêa. 1- 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. O Presidente comunicou ao plenário que o referido assunto foi retirado de pauta por não ter havido tempo hábil
para a comissão apresentar os pareceres em questão e também por problemas técnicos quanto ao envio de e-mails
quando a maioria dos membros da congregação não recebeu os documentos pertinentes para a devida análise e
homologação. O referido assunto será reapresentado na próxima reunião da congregação prevista para o dia 29 de
agosto de 2012. 2-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 relembrou ao plenário o motivo pelo qual o assunto
foi retirado de pauta na reunião passada, reapresentando-o para discussão. A professora Susana Cândida Fornari
repassou a informação que na Reunião do Conselho Universitário, foi solicitado pelo plenário que o Reitor indique
alguém que entenda amplamente sobre as resoluções, para assessorar as bancas de concursos, considerando o número
crescente de recursos apresentados atualmente. Após discussão do plenário, o Presidente esclareceu que a anulação do
concurso poderá ser parcial ou total, sendo que no primeiro caso, caberão novos exames. Solicitou ao plenário que fosse
avaliada se houve ou não ilegalidade, propondo três votações parcias, a saber: 1ª- A Banca cumpriu o art.48 da
Resolução 02/2010: - votação: 23 membros responderam que não, 01 que sim e 03 absteram-se; 2ª - A irregularidade é
suficiente para anular o concurso: - votação: 14 responderam que sim, 06 que não e 08 absteram-se. O Presidente
defendeu a anulação parcial, considerando que a parte irregular do concurso diz respeito apenas aos exames, no que
tange as justificativas das notas, em seguida passou para a 3ª e última votação: pela anulação parcial ou total do referido
concurso: - 18 votaram pela anulação parcial (com anulação de todas as provas), 05 pela anulação total e 04 absteramse. Nota: a professora Ilka Afonso Reis não participou da discussão acerca do tema e se absteve em todas as votações
referentes à pauta em questão. O Presidente comunicou que será encaminhado um ofício para o Departamento de
Estatística, comunicando da decisão da Congregação, recomendando a este, a indicação de uma nova banca com novos
membros. 3-Análise e Comentários sobre a Proposta de Alteração da Matriz de Alocação de Vagas Docentes a
Departamentos e Unidades: a Comissão do ICEx, composta pelos professores Sylvie O. Kamphorst (Departamento de
Matemática), Elene Cristina Pereira Maia (Departamento de Química), Wagner Meira Júnior (Departamento de Ciência
da Computação), Ariete Righi (Departamento de Física) e Ilka Afonso Reis (Departamento de Estatística), apresentou a
proposta supramencionada cujo ponto de partida é a crítica da utilização da carga didática (CHSM) para mensurar as
atividades docentes de graduação. O Presidente comunicou que em reunião com o Reitor ficou decidido a realização de
mais reuniões para prestar maiores esclarecimentos sobre o assunto em questão como também dos envolvidos opinarem
a respeito, antes do envio da proposta ao CEPE. Após discussão, decidiu-se que os trabalhos da comissão serão
finalizados e posteriormente encaminhados ao Reitor. O Presidente encerrou o assunto, elogiando o trabalho
apresentado pela referida comissão. 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, 04 de julho de 2012.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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