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Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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, 2-Susana 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-Antônio Flávio
de Carvalho Alcântara, 9-José Marcos Silva Nogueira, 10-Carlos Henrique Monken, 11-Marcelo
Paleólogo Elefteriadis de França Santos, 12-Gastão de Almeida Braga, 13-Jussara Marques de
Almeida, 14-Raquel Oliveira Prates, 15-Ilka Afonso Reis, 16-Fernando Augusto Batista, 17Bernardo Nunes Borges de Lima, 18-Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, 19-Alexandre
Salles da Cunha, 20-Aldo Procacci, 21-Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, 22Denise Duarte Scarpa Alves, 23-Carlos Maria Carballo e 24-Rosângela Helena Loschi.
Representante dos Servidores Técnicos-Administrativos: 25-João Fernandes da Silva;
Representação Discente: 26-Alex Roberto Corrêa e 27-Alexandre Elias dos Santos. Havendo
quorum regulamentar, o Senhor Presidente abriu a sessão. 1 - Informes: O Presidente iniciou os
trabalhos dando boas vindas aos novos membros da Congregação, a saber: - Prof. Aldo Procacci
(titular/Matemática), Prof. Sebastião José de Pádua (suplente/Física), Profª. Denise Duarte Scarpa
Alves (titular/Estatística), Prof. Carlos Maria Carballo (suplente/Matemática), Profa. Rosangela
Helena Loschi (titular/Estatística) e Profa. Glaura Franco (suplente/Estatística). 2-Análise da Ata
da Reunião Extraordinária, realizada no dia 16 de agosto de 2012: O Presidente solicitou ao
plenário a análise da referida ata, que foi aprovada, sem correção, 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. 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:
Pareceres Favoráveis: Após análise, os pedidos listados no documento constante no “Anexo IIIA” desta ata foram aprovados com vinte e três votos favoráveis e duas abstenções. Pareceres não
favoráveis: Antes de passar para análise e votação dos pareceres a professora Ana Lúcia
Americano Barcelos Souza pediu a palavra e se manifestou sobre o assunto, dizendo que
estranhava muito o fato de haver 8 (oito) pedidos indeferidos de progressão horizontal de
professores do Departamento de Química. Ressaltou que nos outros quatro departamentos do
ICEx, em conjunto, apenas um professor teve seu pedido de progressão indeferido. Em sua
análise ela atribui esse fato aos critérios mais rigorosos de progressão Horizontal do
Departamento de Química, aprovados por essa Congregação em 2010. Esses critérios incluem um
item que não está presente em nenhum outro, exigindo do professor a orientação de um aluno de
pós-graduação. Em seu entender, esse critério exclui, a priori, todos os professores que não são
credenciados pelo Programa de Pós-Graduação. Frisou que nem os critérios da Universidade,
nem os do ICEx contemplam este item. Disse ainda que, em uma rápida simulação da pontuação
das atividades de alguns professores escolhidos ao acaso, eles teriam tido o deferimento de seus
pedidos de Progressão segundo critérios do Departamento de Física e Matemática. Os critérios
destes departamentos foram escolhidos pois são mais objetivos em relação à pontuação. Afirmou
não ver sentido nessa diferença de critérios entre departamentos de um mesmo Instituto, já que
há um equilíbrio em relação à qualidade destes mesmos departamentos. Reiterando ser contrária
aos critérios vigentes, solicitou a revisão dos mesmos, pelo Departamento de Química e pela
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Congregação do Instituto. O professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, Chefe do
Departamento de Química, esclareceu que para estes casos serão mantidos os critérios vigentes e
que será feita uma revisão dos critérios adotados pela Química. O Presidente passou para votação
dos pareceres não favoráveis apresentados pela Comissão de Avaliação, a saber: a) Arilza de
Oliveira Porto: aprovado com 22 votos favoráveis, 01 contrário e 02 abstenções; b) Edward de
Souza: aprovado com 22 votos favoráveis e 03 abstenções; c) Helmuth Guido Siebald Luna:
aprovado com 22 votos favoráveis, 01 contrário e 02 abstenções; d) José Danilo Ayala: aprovado
com 21 votos favoráveis, 01 contrário e 03 abstenções; e) Maria José de Sousa Ferreira da Silva:
aprovado com 21 votos favoráveis, 01 contrário e 03 abstenções; f) Sandra Carvalho: aprovado
com 20 votos favoráveis, 02 contrários e 03 abstenções; g) Valmir Fascio Juliano: aprovado com
21 votos favoráveis, 01 contrário e 03 abstenções: h) Wagner da Nova Mussel: aprovado com 22
votos favoráveis, 01 contrário e 02 abstenções. 6-Análise dos Estágios Probatórios dos
professores: a) Adriano Alonso Veloso – DCC, b) Evandro Piccin – Química, c) Fernando
Magno Quintão Pereira – DCC, d) Flávia Cristina Camilo Moura – Química, e) Magda Carvalho
Pires – Estatística, f) Marco Túlio Oliveira Valente – DCC, g) Thiago Ferreira de Noronha - DCC
// h) Carmem Rosa Giraldo Vergara - DMAT, i) Jussara de Matos Moreira - DMAT e j) Luiz
Carlos Farah Dias – DMAT: Após análise individual, os referidos relatórios foram aprovados por
unanimidade. 7-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 solicitou ao plenário a análise dos pareceres
encaminhados pela Comissão e, após alguns esclarecimentos, colocou o assunto em votação: professora Jussara Marques de Almeida Gonçalves – Departamento de Ciência da Computação,
parecer favorável à progressão, votação: 23 favoráveis, 01 contrário e 01 abstenção; professor
Luiz Carlos Alves de Oliveira – Departamento de Química, parecer favorável à progressão,
votação: 24 votos favoráveis e 01 contrário; professor Maurício Veloso Brant – Departamento de
Física, parecer favorável à progressão, votação: 23 votos favoráveis, 01 contrário e 01 abstenção;
professor Ronaldo Brasileiro Assunção – Departamento de Matemática, parecer não favorável à
progressão, votação: 11 votos favoráveis, 09 contrários e 05 abstenções. 8-Solicitação de um
grupo de professores do ICEx, para retorno às aulas no dia 03 de setembro do corrente: foi
encaminhado à Diretoria do ICEx abaixo assinados com 130 assinaturas de um grupo de
professores desta instituição, solicitando a viabilidade de se normalizar as aulas a partir do dia 03
de setembro de 2012, considerando que o movimento reivindicatório não está sendo
adequadamente conduzindo na UFMG. O Presidente esclareceu que, para a retomada das aulas,
faz-se necessária a reformulação das matrículas, cujo índice maior de pendências encontra-se no
Colegiado de Engenharia Civil. Após discussão, foram tomadas as seguintes decisões: a)
disciplinas que contém aulas práticas: - serão iniciadas as teóricas e quando os técnicosadministrativos retornarem da greve ocorrerá o início das aulas práticas; b) haverá o acerto de
matrículas dos alunos do ICEx e dos que fazem disciplinas em nossa unidade; c) o plenário, após
algumas ponderações, defendeu o início das aulas no ICEx, antes do término da greve,
enfatizando que os professores não podem ficar reféns da greve. O Presidente após informar que
o novo sistema acadêmico deverá ser implantado a partir do 1º semestre de 2013, colocou o
assunto em votação, consultando o plenário sobre o seu apoio para que a Diretoria se esforce para
que as aulas em nossa instituição sejam iniciadas no dia 10 de setembro do corrente, obtendo o
seguinte resultado: 18 votos favoráveis, 01 contrário e 04 abstenções. 9-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. O Presidente colocou o assunto em discussão, o
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professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara fez menções sobre as atividades relevantes do
referido professor junto ao Departamento de Química que não constaram nos respectivos
pareceres. Após discussão e constatação que o professor entrou com o pedido antes da
homologação da Congregação do parecer da Comissão, devendo este primeiramente ter recorrido
à Câmara Departamental, o plenário decidiu retirar de pauta o assunto em questão, devendo este
retornar à Congregação, seguindo os trâmites legais. O professor Carlos Henrique Monken diante
da decisão da Congregação solicitou a desconsideração do parecer apresentado por ele, para o
referido caso. 10- 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 Horizontal dos Docentes deste departamento, cuja decisão foi aprovada pela Câmara
Departamental em sua reunião realizada no dia 23 de abril de 2012. O presidente colocou o
assunto em discussão e após constatação que o professor entrou com o pedido antes da
homologação da Congregação do parecer da Comissão, devendo este primeiramente ter recorrido
à Câmara Departamental, o plenário decidiu retirar de pauta o assunto em questão, devendo este
retornar à Congregação, seguindo os trâmites legais. O professor José Marcos Silva Nogueira
diante da decisão da Congregação solicitou a desconsideração dos dois pareceres apresentados
por ele, para o referido caso. 11-Reoferecimento do Curso de Especialização em Informática,
área de concentração Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software, turmas 01 e 02, na
modalidade presencial, a serem oferecidas no 1º e 2º semestres de 2013, bem como as prestações
de contas dos últimos oferecimentos, encaminhadas através do ofício DCC-376/2012-GERAL
datado de 16 de agosto do corrente, aprovados “ad-referendum” e Reoferecimento do Curso de
Especialização em Informática, área de concentração Desenvolvimento de Aplicações
Distribuídas e Móveis, turma 01, na modalidade de Ensino a Distância, a ser oferecida no 1º
semestre de 2013, bem como as prestações de contas dos últimos oferecimentos, encaminhadas
através do ofício DCC-377/2012-GERAL datado de 16 de agosto do corrente, aprovados “adreferendum”: O Presidente passou a palavra para o professor Roberto da Silva Bigonha que
prestou alguns esclarecimentos sobre os assuntos supramencionados. O Presidente colocou os
assuntos em votação, obtendo as aprovações por unanimidade. 12-OUTROS: a)
Nanoplayground: O Presidente comunicou ao plenário que aprovou “ad-referendum” a
solicitação do professor Eduardo de Campos Valadares do Departamento de Física, para
instalação do “nanoplayground”, conforme descrito na correspondência encaminhada à diretoria
do ICEx, juntamente com o projeto, datada de 21 de maio de 2012. Após análise e discussão, a
solicitação foi referendada com 18 votos favoráveis e 02 abstenções; b) Renúncia da professora
Susana Cândida Fornari à designação de representante suplente do ICEx, junto ao
Conselho Universitário: O presidente esclareceu ao plenário que a referida professora
encaminhou uma carta comunicando da renúncia, justificada pelo fato de sua licença prêmio, a
partir de 1º de setembro do corrente, e de sua intenção de se aposentar após a licença. Após acatar
a decisão da referida professora, o Presidente solicitou aos departamentos de Estatística,
Matemática e Química que indiquem um nome do corpo docente para análise e escolha da
Congregação do novo representante suplente junto ao Conselho Universitário; c) - Banca
Examinadora do Concurso para Professor Titular do Departamento de Estatística: neste
momento a Profa. Rosângela Helena Loschi se retirou da sala. Foi encaminhada pela Chefe do
referido departamento, Profa. Ela Mercedes Medrano de Toscano, a indicação dos membros da
comissão examinadora da banca do concurso para professor titular, conforme Edital nº 311, de 18
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de maio de 2012, a saber - membros externos: professores Maria Eulália Vares – UFRJ,
Gilberto Alvarenga de Paula – USP, Dalton Francisco de Andrade – UFSC e Nelson Maculan
Filho – COPPE-UFRJ. Membros internos: professores Marco Crocco - FACE-UFMG e Luiz
Antônio Aguirre – Engenharia Elétrica - UFMG. Foi apresentada também uma lista alternativa,
em caso de alguma substituição. O Presidente colocou o assunto em votação, após apuração dos
votos, a lista apresentada foi aprovada por 20 votos favoráveis e 01 abstenção; d) Representação
discente junto à Congregação do ICEx: O Coordenador do DAICEx, Alex Roberto Corrêa,
esclareceu que , devido à instabilidade da greve, não foi possível concluir a composição dos
representantes discentes junto à Congregação. Até o momento foram indicados os estudantes
Alex Roberto Corrêa e Alexandre Elias dos Santos e os demais membros titulares e todos os
suplentes serão indicados em breve. 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, 29 de agosto 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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