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DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO DIA
28 DE NOVEMBRO DE 2012.
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Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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, Roberto da Silva Bigonha, Ela
Mercedes Medrano de Toscano, Ariete Righi, Rodney Josué Biezuner, Elene Cristina Pereira Maia,
Wagner Meira Júnior, Luiz Chaimowicz, Carlos Henrique Monken, Gastão de Almeida Braga, Jussara
Marques de Almeida, Raquel Oliveira Prates, Ilka Afonso Reis, Francisco Dutenhefner, Amary César
Ferreira, Denise Burgarelli Duczmal, Aldo Procacci, Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva,
Renato Antônio Celso Ferreira, Carlos Maria Carballo e Rosângela Helena Loschi. Representantes dos
Servidores Técnico-Administrativos: Alex Goursand Macedo, Reinaldo Trindade Proença e João
Fernandes da Silva. Representação Discente: Alex Roberto Corrêa. Ausências Justificadas: Professores
Alexandre Salles da Cunha, Enrico Antônio Colosimo e Sokol Ndreca. Havendo quorum regulamentar, o
Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Informes: a) - Convidados: Professor João Antônio de Paula
– Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento e o Pró-Reitor Adjunto professor Maurício José
Laguardia Campomori – PROPLAN. O presidente informou ao plenário do cancelamento da apresentação
dos convidados supramencionados que, devido a um imprevisto, não puderam comparecer à reunião; b) Cerimônia de entrega do título de Doutor Honoris Causa da UFMG à Professora Mildred Spiewak
Dresselhaus. O Presidente reforçou o convite à Congregação para o referido evento que acontecerá em
sessão pública e solene do Conselho Universitário, a realizar-se às 17 horas do dia 10 de dezembro de
2012, segunda-feira, no auditório do prédio da Reitoria, na Cidade Universitária; c) - Ofício
encaminhado pelo Reitor, Prof. Clélio Campolina Diniz, que trata do voto de pesar devido ao
falecimento do Professor Domingos Gentil Queiroz. O Presidente, após o comunicado acima, consultou a
Congregação que decidiu encaminhar, também, uma mensagem de pêsames à família do falecido
professor. 1 - Análise da Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 31/10/2012: O Presidente colocou
o assunto em discussão, após correção do texto na linha 91, a referida ata foi aprovada com 22 votos
favoráveis e 06 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão: O Presidente colocou o assunto em
discussão, após alguns esclarecimentos sobre os projetos, todas as planilhas constantes no “Anexo I”
desta ata, foram levadas à votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. 3 - Análise dos Pedidos de
Afastamentos aprovados “ad referenda”: os pedidos de afastamentos listados no documento constante
no "Anexo II" desta ata, após algumas correções, foram referendados por unanimidade. 4 - 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. 5 - Resposta da CPPD,
através do OF.CPPD.157/12, referente a solicitação da Congregação de maiores esclarecimentos
acerca de eventuais ilegalidades no processo 23072.040861/2012-24 que trata da Progressão
Vertical para Classe de Professor Associado do Prof. Ronaldo Brasileiro Assunção: O Presidente,
após fazer um breve relato sobre o conteúdo do referido ofício, colocou o assunto em discussão. A
professora Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva considerou que a banca não seguiu a
resolução, sinalizando ilegalidade nos procedimentos. O professor Roberto da Silva Bigonha fez menções
sobre o ato da atribuição de notas, considerando que a discordância das notas dadas pela banca não é
ilegalidade e sim uma questão de mérito. O professor Rodney Josué Biezuner considerou contraditórios
os pareceres apresentados pelos professores Alfredo Gontijo de Oliveira e Emerson Alves Mendonça de
Abreu. O professor José Guilherme Moreira esclareceu ao plenário que o parecer da banca, aprovado pela
Congregação, não poderá ser contestado, apenas deverá ser julgado se houve ou não ilegalidade. O
Presidente colocou o parecer apresentado pelo professor Alfredo Gontijo de Oliveira em votação, no qual
o pedido de reconsideração não procede, obtendo 10 votos favoráveis, 07 contrários e 07 abstenções. 6 Pedido de revisão da data de progressão horizontal, encaminhado pela Profa. Magda Carvalho Pires,
do Departamento de Estatística - ICEx: O presidente após prestar alguns esclarecimentos colocou o
assunto em votação. Sem discussão foi aprovado por unanimidade o encaminhamento à CPPD, do pedido
de revisão da referida professora. 7 - Resultado do processo relativo à avaliação da Banca
Examinadora designada pela Portaria 073 de 30 de outubro, para o processo de Progressão Vertical
para Professor Associado, referente ao 2º semestre de 2012, para fins da homologação do parecer
final: O Presidente apresentou ao plenário os pareceres finais da Banca Examinadora
supramencionada, fundamentados pelas diretrizes constantes nos Critérios para Análise e Decisão dos
Processos de Progressão Vertical à Classe de Professor Associado do ICEx, relacionados aos pedidos dos
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seguintes professores: - professor Juan Carlos Gonzalez: 03(três) conceitos Excelentes - Habilitado;
professor Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni: 03(três) conceitos Excelentes - Habilitado; professor
Rodrigo Cribel Lacerda: 03(três) conceitos Excelentes - Habilitado; professor Gilcione Nonato Costa:
02(dois) conceitos Bons e 01(um) conceito Excelente- Habilitado; professor Remy de Paiva Sanchis:
03(três) conceitos Excelentes - Habilitado; professora Lucienir Pains Duarte: 03(três) conceitos
Excelentes - Habilitada; professora Vânya Márcia Duarte Pasa: 03(três) conceitos Excelentes Habilitada. Após análise e sem discussão, todos os pareceres foram aprovados por unanimidade. 8 Sugestões encaminhadas pelos Departamentos do ICEx referentes à Resolução Complementar
02/2010, de 11 de novembro de 2010, que dispõe sobre a realização de concursos públicos para a
carreira de magistério superior: Tendo em vista o ofício circular nº 47/2012-SODS-UFMG, solicitando
às Unidades sugestões para o aprimoramento da Resolução Complementar nº 02/2010, de 11 de
novembro de 2010, que dispõe sobre a realização de concursos públicos para a Carreira de Magistério
Superior, no âmbito da UFMG, foram apresentadas pelos departamentos de Ciência da Computação e
Física propostas de alterações na referida resolução. Após análise e discussão das sugestões apresentadas,
foram feitas algumas adequações sugeridas pelo plenário, cuja relação será compilada e encaminhada à
Congregação e posteriormente à SODS. O presidente colocou o assunto em votação, obtendo a aprovação
das alterações sugeridas com 14 votos favoráveis, 02 contrários e 04 abstenções. 9 - Subprojeto:
Aquisição de um espectrofotômetro de Dicroísmo Circular, coordenado pelo Prof. Humberto Osório
Stumpf, do Departamento de Química, aprovado, em ad referendum, pelo Diretor do Instituto de Ciências
Exatas, Prof. Antônio Otávio Fernandes em 06/11/2012. A referida pauta foi adiada para a próxima
reunião, por falta de quorum. 10- OUTROS: a) - Resolução 02/2012 do Colegiado de Estatística que
estabelece normas sobre o Estágio Curricular não obrigatório. A referida pauta foi adiada para a próxima
reunião, por falta de quorum. 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, 28 de novembro de
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