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ICEx,

Aos vinte e seis 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: 1-José Guilherme Moreira, 2-Ela Mercedes Medrano de Toscano, 3-Ariete Righi, 4Emerson Alves Mendonça de Abreu, 5-Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, 6-José Marcos Silva
Nogueira, 7-Enrico Antônio Colosimo, 8-Carlos Henrique Monken, 9-Humberto Osório Stumpf, 10Raquel Oliveira Prates, 11-Ilka Afonso Reis, 12-Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, 13-Alexandre
Salles da Cunha, 14-Renato Antônio Celso Ferreira, 15-Denise Duarte Scarpa Alves e 16-Rosângela
Helena Loschi. Representantes dos Servidores Técnicos-Administrativos: 17-Tânia da Silva, 18Reinaldo Trindade Proença, 19-João Fernandes da Silva, 20-Leonardi Dionísio Ferreira e 21-José
Cassimiro da Silva. Representantes discentes: 22-Alex Roberto Corrêa, 23-Alexandre Elias dos Santos e
24-Juliana Alves Pereira. Ausências Justificadas: professores Roberto da Silva Bigonha, Clodoveu
Augusto Davis Júnior, Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, Paulo Sérgio Soares Guimarães,
Gastão de Almeida Braga e Marcos da Silva Montenegro. 1- Inversão de pauta: O presidente passou a
palavra para a Apresentação do subprojeto do Departamento de Química - PROINFRA 2012,
intitulado “Aquisição de espectrômetro de ressonância magnética nuclear: modernização da
infraestrutura de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais (RMN-700)”, o Presidente
passou a palavra para a Profa. Heloisa de Oliveira Beraldo do Departamento de Química, coordenadora
do projeto supramencionado, que fez um breve relato sobre o projeto em questão. Após sua explanação, o
Presidente prestou alguns esclarecimentos sobre o CTINFRA e finalizou agradecendo a participação da
referida professora. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.
Informes: a) - Parecer do Conselho Universitário, referente ao recurso depositado por Juliana Vaz
de Melo, candidata classificada em primeiro lugar no concurso para Professor Assistente do
Departamento de Estatística: o Presidente deu ciência ao plenário sobre a decisão da Comissão de
Recursos do Conselho Universitário, que recomendou o indeferimento do recurso supramencionado,
contra a decisão da Congregação de nossa instituição e que seja mantida a decisão de cancelamento
parcial do Concurso em questão; b) - Relação de Candidatos / Vaga, Concurso Vestibular 2013: O
presidente informou sobre o percentual de candidatos por vaga, dos cursos de nossa instituição, a saber:
Ciência da Computação(9,71), Ciências Atuariais(1,76), Estatística(1,91), Física Diurno(2,61) e
noturno(2,83), Matemática diurno(1,23) e noturno(2,40), Matemática Computacional(2,60), Química
diurno(4,24) e noturno(2,13), Química Tecnologia noturno(4,55) e Sistemas de Informação(6,30); c) Boas vindas aos novos membros da Congregação, representantes dos técnicos-administrativos: o
Presidente deu boa vindas aos novos representantes Tânia da Silva(Administração), Agostinho Vinício da
Fonseca(Administração), Reinaldo Trindade Proença(Departamento de Física) e Erick de Souza
Ávila(Departamento de Física). 2 - Análise das Atas das Reuniões Ordinária em 29/08/2012 e
Extraordinária em 19/09/2012: a ata do dia 29/08/2012, após a inclusão de uma observação na pauta 12,
letra (c), a saber: “neste momento a Profa. Rosângela Helena Loschi se retirou da sala”, a

referida ata foi aprovada com 19 votos favoráveis e 03 abstenções. Quanto à ata do dia
19/09/2012, foi aprovada, sem correções, com 20 votos favoráveis e 02 abstenções. 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: Após análise, os pedidos listados no
documento constante no “Anexo III” desta ata foram aprovados por unanimidade. 6 - Indicação da
Congregação de um representante suplente de nossa instituição junto ao Conselho Universitário da
UFMG; o Presidente esclareceu que a Profa. Susana Cândida Fornari renunciou ao cargo, como
suplente, ficando em aberto até 24/08/2013 a referida vaga junto ao Conselho Universitário. Para a
referida vaga foram indicados pelos departamentos os seguintes nomes: - Estatística indicou o professor
Frederico Borges da Cruz, - Matemática indicou o professor Marcelo de Oliveira Terra Cunha e a
Química indicou a Profa. Glaura Goulart Silva. Após análise, o Presidente colocou o assunto em votação
secreta e, após apuração dos votos, o professor Marcelo de Oliveira Terra Cunha foi indicado para ser o
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representante suplente junto ao Conselho Universitário da UFMG. 7 - Proposta para oferecimento do
Curso de Especialização em Estatística e Curso de Especialização em Estatística com Ênfases em
Indústria e Mercados, oferecimentos em 2013/1º e prestações de contas aprovadas ad-referenda
pelo Diretor do ICEx: Após alguns esclarecimentos prestados pela Profa. Ela Mercedes Medrano de
Toscano, referente à demanda do curso e pelo Presidente referente às novas normas que sinalizam que os
cursos de especialização não podem mais ser oferecidos continuamente, devendo ser mantido um
intervalo de dois anos para cada ênfase, a proposta e as prestações de contas supracitadas foram
aprovadas por unanimidade. 8 - Oferecimento do Curso de Especialização em Matemática e proposta
para oferecimento do Curso de Especialização em Matemática para Professores com ênfase em
Cálculo - ambos 2013/1º e prestação de contas: O Presidente colocou o assunto em votação, sem
discussão, o oferecimento e as prestações de contas foram aprovadas por unanimidade. 9 - Parecer
encaminhado pelo Prof. José Marcos Silva Nogueira, referente ao pedido de reconsideração 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 e
homologado pela Congregação em sua reunião realizada no dia 29 de agosto do corrente. O presidente
passou a palavra para o Professor José Marcos Silva Nogueira que fez menção sobre a avaliação da
Comissão de Avaliação do Departamento de Química, na qual sinaliza que o referido professor não
cumpriu integralmente os requisitos constantes do item 2, ou seja, o professor não teve orientação de
estudante de pós-graduação, concluída ou em andamento, como também não considerou como relevantes
as atividades executadas pelo professor no período. Considerou que os critérios adotados pelo
Departamento de Química acerca das atividades relevantes são subjetivos, uma vez que não considera o
conjunto de atividades e coorientações apresentadas pelo professor no período avaliado. Por considerar
que a Comissão se equivocou ao avaliar a relevância de suas atividades, bem como na interpretação do
termo “orientação”, recomendou à Congregação o deferimento do recurso apresentado pelo professor
supramencionado. Após discussão, o plenário solicitou que fosse providenciada a revisão dos critérios
adotados pelo Departamento de Química. O Presidente prestou alguns esclarecimentos e verificou se o
plenário estava suficientemente esclarecido para votar o assunto em questão, considerando o parecer do
Professor José Marcos Silva Nogueira, que foi pelo deferimento do recurso apresentado. Foram 18 votos
favoráveis, 05 contrários e 01 abstenção. 9 - Parecer encaminhado pelo Prof. Carlos Henrique
Monken, referente ao pedido de reconsideração 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 e homologado pela Congregação em sua reunião
realizada no dia 29 de agosto do corrente: - Neste momento a professora Ana Lúcia Americano Barcelos
de Souza retirou-se da sala. O Presidente passou a palavra para o professor Carlos Henrique Monken que
prestou alguns esclarecimentos, pontuando também sobre a falta de clareza dos critérios de avaliação do
Departamento de Química no que tange as atividades “relevantes”, e o parecer foi pela manutenção do
indeferimento. O presidente colocou o assunto em votação sendo 18 votos favoráveis à manutenção do
indeferimento e 05 abstenções. 10 - Parecer encaminhado pelo Prof. Enrico Antônio Colosimo,
referente ao pedido de reconsideração dirigido à Congregação do ICEx, pelo Prof. Helmuth Guido
Siebald Luna, 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 e homologada pela Congregação em
sua reunião realizada no dia 29 de agosto do corrente: - O Presidente passou a palavra para o professor
Enrico Antônio Colosimo, que após alguns esclarecimentos, enfatizou que a produção científica atual
apresentada pelo professor Helmuth Guido Siebald Luna é relevante, sendo favorável à sua progressão.
Após discussão, o Presidente colocou em votação a manutenção da decisão da Câmara Departamental,
cujo parecer foi pelo indeferimento do pedido, na qual obteve o seguinte resultado: - 18 votos favoráveis,
01 contrário e 05 abstenções. 11 - Parecer encaminhado pelo Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira,
referente ao recurso dirigido à Congregação do ICEx, pelo Prof. Ronaldo Brasileiro Assunção, do
Departamento de Matemática, referente ao seu pedido de Progressão Vertical para Professor Associado
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indeferido pela Comissão para Análise dos Processos de Progressão Vertical, cuja decisão foi
homologada pela Congregação do ICEx em sua reunião realizada no dia 29 de agosto de 2012: - o
professor Emerson Alves Mendonça de Abreu, solicitou vistas ao processo em questão. Após a
concordância do plenário, o assunto foi retirado de pauta, devendo retornar na próxima reunião que tratará
também, do ofício DM/025/2012, encaminhado pelo Prof. Rodney Josué Biezuner, Chefe do
Departamento de Matemática. 13 - Proposta para participação do Laboratório de Processamento de
Dispositivos do Departamento de Física: foi aprovado, ad-referendum, pelo Diretor do ICEx, Prof.
Antônio Otávio Fernandes, a Proposta para participação do Laboratório de Processamento de Dispositivos
do Departamento de Física no Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias – SisNANO, a
referida proposta foi aprovada pela Câmara Departamental, em 18 de setembro de 2012, com a indicação
do Prof. Wagner Nunes Rodrigues para a coordenação do Laboratório de Processamentos de
Dispositivos: - O Presidente passou a palavra para a professora Ariete Righi que prestou alguns
esclarecimentos sobre o referido projeto. Em seguida o Presidente colocou o assunto em votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. 14 - PROINFRA-2012 / Proposta a Pró-Infra FINEP 2012, referente
ao projeto intitulado “Centro de Imagem Espectroscópica da UFMG”, coordenado pelo Prof. Ado Jorio
de Vasconcelos, do Departamento de Física: - O Presidente passou a palavra para o professor Leandro
Malard Moreira, que prestou alguns esclarecimentos sobre o projeto em referência. O Presidente
comunicou ao plenário que no PROINFRA-2012, cada unidade apresentará um projeto e, que nossa
unidade encaminhará um único projeto com dois subprojetos, sendo um da Física e outro da Química que,
se aprovados, serão encaminhados separadamente à FINEP. A proposta foi colocada em votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. 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, 26 de setembro 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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