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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx,
REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2012.
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Aos dezenove dias do mês de setembro 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: José
Guilherme Moreira, Renato Martins Assunção, Alberto Henrique Frade Laender,
Roberto da Silva Bigonha, Ela Mercedes Medrano de Toscano, Gabriel Armando
Pellegatti, Rodney Josué Biezuner, Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, José
Marcos Silva Nogueira, Enrico Antônio Colosimo, Carlos Henrique Monken, Carlos
Henrique Monken, Gastão de Almeida Braga, Humberto Osório Stumpf, Mirella
Moura Moro, Raquel Oliveira Prates, Ilka Afonso Reis, Moema Gonçalves Bruno
Fígoli, Maurício Veloso Brant Pinheiro, Fábio Enrique Brochero Martinez, Ana
Lúcia Americano Barcelos de Souza, Alexandre Salles da Cunha, Aldo Procacci,
Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, Renato Antônio Celso Ferreira,
Denise Duarte Scarpa Alves e Glaura Franco. Representantes dos Servidores
Técnicos-Administrativos: Tânia da Silva, Reinaldo Trindade Proença, João
Fernandes da Silva e José Cassimiro da Silva. Representantes discentes: Alex
Roberto Corrêa e Alexandre Elias dos Santos. Ausências Justificadas: professoras
Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva e Raquel Oliveira Prates. Havendo
quorum regulamentar, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Resultado do
Concurso para professor titular do Departamento de Matemática, conforme
edital nº 757, publicado no Diário Oficial da União em 07 de dezembro de 2011:
dos candidatos que realizaram as provas, todos foram aprovados. A classificação
seguiu o critério do número de indicações e, no caso de empate, o examinador
declarou sua indicação. A ordem de classificação final apresentada foi a seguinte: 1º
lugar - Marcos da Silva Montenegro, 2º lugar – Csaba Schneider, 3º lugar –
Bernardo Nunes Borges de Lima, 4º lugar – Marcelo de Oliveira Terra Cunha, 5º
lugar – Gregório Malajovich Muñoz, 6º lugar – Ana Cristina Vieira e 7º lugar –
Alexandre Zubkov. Tendo em vista esse resultado, os candidatos Marcos da Silva
Montenegro e Csaba Schneider foram indicados para ocupar as duas vagas de
Professor Titular. O Presidente colocou o assunto em votação e sem discussão, o
referido resultado foi homologado por unanimidade. 2- Adequação do calendário
acadêmico: o Presidente fez menção sobre a proposta de calendário a ser seguido
por nossa unidade, no 2º semestre de 2012, colocando o assunto em discussão. Após
análise das sugestões do plenário, decidiu-se proceder às seguintes alterações: a)
alterar a data limite para fechamento dos diários de 2012/1 junto ao Sistema
Acadêmico, de 06 de outubro para 21 de setembro de 2012; b) alterar o período para
realização dos Exames Especiais das disciplinas com datas definidas pela Seção de
Ensino, de 21 a 25/01/2013 para 28, 29 e 30/01/2013. Demais datas permaneceram
inalteradas. Embora, não constasse no referido calendário, definiu-se também que,
quanto as disciplinas isoladas, somente serão analisadas e processadas àquelas
encaminhadas pelos Colegiados à Seção de Ensino do ICEx, no dia 24 de setembro
do corrente. O Presidente colocou a proposta em votação obtendo a aprovação por
unanimidade. O Presidente informou ao Plenário que o novo sistema acadêmico será
implantado a partir do 1º semestre de 2013. 3- OUTROS: a) - O Presidente
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informou ao plenário que aprovou “ad-referendum” o subprojeto intitulado
“Aquisição de um Sistema de Cromatografia Flash para Separação e Purificação de
Compostos Químicos”, coordenado pelo Prof. Humberto Osório Stumpf, do
Departamento de Química. Após o coordenador do subprojeto prestar alguns
esclarecimentos a respeito, o Presidente colocou o assunto em votação, que foi
referendado por unanimidade; b) – O Presidente deu ciência ao plenário da sugestão
da Profa. Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva para alteração do dia da
Reunião Ordinária da Congregação, somente no semestre vigente, de quarta para
sexta-feira. Após análise, o plenário, considerando os possíveis transtornos que tal
mudança poderia causar, decidiu por manter as reuniões ordinárias na última quartafeira de cada mês; c) – Foi solicitado pelo professor Alberto Henrique Frade
Laender ao Presidente, uma política mais clara no que tange ao uso do
estacionamento do ICEx e que fosse feita uma análise da situação atual da
otimização deste, enfatizando que observou que vários carros não estão com o selo
de identificação, o que sugere a permanência de usuários não pertencentes ao quadro
de servidores do ICEx. O Presidente comunicou que está sendo feito um estudo,
visando a adequação, para que o recadastramento possa utilizar a mesma base da
UFMG. Na oportunidade informou também sobre o controle de acesso em nossa
unidade, cujas catracas e cartões já foram comprados. 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, 19 de setembro de
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