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Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta
minutos, 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, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Roberto da
Silva Bigonha, Ela Mercedes Medrano de Toscano, Ariete Righi, Rodney Josué
Biezuner, Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, José Marcos Silva Nogueira,
Enrico Antônio Colosimo, Marcos da Silva Montenegro, Raquel Oliveira Prates, Ilka
Afonso Reis, Moema Gonçalves Bueno Fígoli, Fernando Augusto Batista, Ana Lúcia
Americano Barcelos de Souza, Alexandre Salles da Cunha, Aldo Procacci, Sylvie
Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, Denise Duarte Scarpa Alves e Glaura
Franco. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Reinaldo
Trindade Proença, Leonardi Dionísio Ferreira e José Cassimiro da Silva.
Representação Discente: Alex Roberto Corrêa, Alexandre Elias dos Santos e
Juliana Alves Pereira. Ausências Justificadas: Professores Jussara Marques de
Almeida, Humberto Osório Stumpf e Ângelo de Fátima. Informes: a) O Presidente
apresentou ao plenário o Professor Pedro Vidigal, Vice-Diretor da Coordenadoria de
Transferência e Inovação Tecnológica - CTIT, que prestou esclarecimentos sobre o
programa “SOMOS-UFMG, o qual oferece ferramenta de busca que ajudará
pesquisadores da universidade a refinar o registro de sua produção científica no
Currículo Lattes, facilitando a visualização dos dados contidos na plataforma do
CNPq, permitindo agregar informações que facilitarão a busca por temas, pessoas ou
áreas de interesse. Após explanação sobre a origem, do sistema de controle de
propriedade intelectual e dos projetos de laboratórios, o referido professor encerrou
sua apresentação. Agradecendo a presença deste, o Presidente deu início à pauta
seguinte. 1 - Análise das Atas das Reuniões Ordinária realizada no dia
26/09/2012 e da Extraordinária realizada no dia 31/10/2012: Após análise, com
correções nas linhas 08, 129 e 130, a ata da Reunião Ordinária realizada no dia
26/09/2012, foi aprovada com 21 votos favoráveis e 04 abstenções. Quanto à ata da
reunião Extraordinária realizada no dia 31/10/2012, após correção na linha 30, foi
aprovada com 21 votos favoráveis e 04 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de
Extensão: O Presidente colocou o assunto em discussão, com correções na planilha
de Eventos, no que tange a classificação e a equipe de trabalho, a referida planilha foi
aprovada com 21 votos favoráveis e 04 abstenções. A planilha de Prestações de
Serviços, após correções nas lacunas onde constam a carga horária mensal e a
acumulativa, foi aprovada com 24 votos favoráveis e 01 abstenção. A planilha
Projetos de Pesquisa, foi aprovada, sem correção, com 24 votos favoráveis e 01
abstenção (todas constantes no “Anexo I” desta ata). 3 - Análise dos Pedidos de
Afastamentos aprovados “ad referenda”: os pedidos de afastamentos listados no
documento constante no "Anexo II" desta ata, após correção no período de
afastamento do professor Carlos Basílio Pinheiro, foram referendados por 24 votos
favoráveis e uma abstenção. 4 - Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal
com os respectivos pareceres: Pareceres Favoráveis: Após análise, os pedidos
listados no documento constante no “Anexo III” desta ata foram aprovados com 24
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votos favoráveis e 01 abstenção. 5 - Estágios Probatórios: Prof. Gerald Weber Departamento de Física e Simone Silva Alexandre - Departamento de Física. Após
correção no nome do Professor Gerald Weber, os estágios probatórios foram
aprovados com 25 votos favoráveis e 01 abstenção. 6 - Resolução 01/2012 do
Colegiado de Estatística que estabelece normas para a disciplina de
Monografia: aprovada em Reunião do Colegiado realizada no dia 18/09/2012. O
Presidente passou a palavra para a professora Ilka Afonso Reis, que esclareceu ao
plenário da necessidade em formalizar as regras já praticadas pelo Colegiado há mais
de quatro anos. Em seguida o Presidente colocou o assunto em votação tendo sido
aprovado com 25 votos favoráveis e 01 abstenção. 7- Parecer encaminhado pela
Profa. Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza referente à Resolução 01/2012
de 10 de maio de 2012 que trata do Curso de Licenciatura em Matemática,
modalidade à distância. O Presidente passou a palavra para a referida professora, que
justificou a não apresentação do parecer solicitado, por considerar que o mesmo deva
ser aprovado em primeira instância pelo Colegiado do Curso a Distância. Após
discussão, o Presidente acatou a decisão do plenário de encaminhar para o Colegiado
do Ensino a Distância, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação a Resolução 01/2012
de 10 de maio de 2012, por considerar que, somente após a aprovação do referido
Colegiado, esta, deverá ser encaminhada à Congregação do ICEx. 8 - Oferecimento
do Curso de Especialização em Informática, áreas de concentração
Desenvolvimento de Aplicações Distribuídas e Móveis e Técnicas Avançadas de
Desenvolvimento de Software, a serem oferecidas no ano de 2014, encaminhado
através do ofício DCC-240/2012-GERAL, datado de 10 de outubro de 2012,
aprovado ad referendum pelo Diretor do Instituto de Ciências Exatas, Prof. Antônio
Otávio Fernandes. O Presidente passou a palavra para o professor Roberto da Silva
Bigonha, que esclareceu para o plenário que os projetos para 2013 já foram
aprovados pela Congregação sendo que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação autorizou o
aproveitamento do mesmo projeto para o oferecimento do curso supramencionado
para o ano de 2014. O Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado
por unanimidade. 9 - Oferecimentos dos Cursos de Especialização em Estatística
e em Estatística com ênfase em Indústria e Mercados para o ano de 2014: o
oferecimento para 2013 foi aprovado pela Câmara Departamental em 04/09/2012 e
pela Congregação do ICEx em 26/09/2012, sendo que a PRPG autorizou o
oferecimento por 2 anos consecutivos. O presidente colocou o assunto em votação,
sem discussão, os oferecimentos foram aprovados por unanimidade. 10 - Pedido de
vistas ao processo 23072.040861/2012-24, solicitado pelo Prof. Emerson Alves
Mendonça de Abreu, que trata da Progressão Vertical para Professor Associado do
Prof. Ronaldo Brasileiro Assunção. Anexos: parecer encaminhado pelo Prof. Alfredo
Gontijo de Oliveira e ofício DM/025/2012, encaminhado pelo Prof. Rodney Josué
Biezuner, que trata do assunto em questão. O presidente colocou o assunto em
discussão. A Congregação dispôs de dois pareceres antagônicos, um do Professor
Alfredo Gontijo de Oliveira, e um parecer relativo ao pedido de vistas, solicitado
pelo Professor Emerson Alves Mendonça de Abreu. Diante do exposto, a
Congregação decidiu encaminhar o referido processo à CPPD, solicitando maiores
esclarecimentos a respeito, em especial com relação à existência ou não de alguma
ilegalidade no referido processo, como apontado no parecer de vistas. 11 - Parecer
encaminhado pelo Prof. Fernando Augusto Batista, Coordenador do Colegiado
do Curso de Física, que trata do pedido de reinclusão do aluno Lucas Julian
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Menezes Rocha, indeferido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Ciências
Atuariais. O Presidente esclareceu que o referido assunto já havia passado pela
Congregação do ICEx e que, em atendimento a SODS, sobre a diligência baixada
pela relatora do recurso interposto ao CEPE contra a decisão da Congregação,
relativo ao pedido de reinclusão administrativa ao curso de graduação em Ciências
Atuariais, de interesse de Lucas Julian Menezes Rocha, ficou faltando o parecer
aprovado pela Congregação. Diante do exposto, fez-se necessário, retornar com o
assunto à Congregação para aprovação do parecer, que neste caso foi pelo
indeferimento do pedido do aluno em questão. Após análise, a Presidente colocou em
votação o parecer apresentado pelo professor Fernando Augusto Batista, que foi
aprovado por 19 votos favoráveis e 01 abstenção. 12 - Processo referente ao Termo
Aditivo de Prorrogação de Convênio a ser celebrado entre a UFMG e a
Università Degli Studi di Paiva – Itália, a pedido dos professores Túlio Matencio e
Rosana Zacarias, do Departamento de Química, aprovado pela Câmara
Departamental em 11/10/2012. Após análise do processo, o Presidente colocou o
assunto em votação, tendo sido aprovado 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, 31 de outubro
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
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