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Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quinze, 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 Flávio de Carvalho Alcântara, Diretor do
Instituto, com a presença dos seguintes membros: Professores: Francisco Dutenhefner,
Ado Jório de Vasconcelos, Amary César Ferreira, Ana Cristina Vieira, Ariete Righi,
Bernardo Lanza Queiroz, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Dario Windmöller, Glaura da
Conceição Franco, Hamilton Prado Bueno, Hélio Anderson Duarte, José Marcos Silva
Nogueira, Luiz Chaimowicz, Magda Carvalho Pires, Marco Antônio da Cunha Santos,
Mário Jorge Dias Carneiro, Renato Antônio Celso Ferreira, Sebastião José de Pádua, Seme
Gebara Neto e Thiago Ferreira de Noronha. Representante dos Servidores TécnicoAdministrativos: Érick de Souza Ávila, Leonardi Dionísio Ferreira, Renato José dos Reis
e Ulisses Filgueiras Emediato. Representação Discente: Gabriel Oliveira Assunção,
Hygor Hernane Telles e Silva, Leonardo Oliveira Machado de Sousa, Natália Maria
Borges Ladeira e Nicole Cardoso Soares. Ausências Justificadas: dos professores Ângelo
de Fátima, Remy de Paiva Sanchis e do representante discente Joel Morais Leal. Havendo
quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes dando início aos
trabalhos. Informes: a) O Presidente deu ciência ao plenário sobre a Comissão para análise
dos pedidos de recursos/reconsideração da decisão da Congregação no que tange aos
Relatórios Finais apresentados pela Comissão Avaliadora dos processos para a promoção à
Classe E - Professor Titular, referentes a 2014, que se reuniu no dia 15 de setembro de
2015, pontuando a previsão de términos dos trabalhos antes da reunião da Congregação
prevista para o dia 28 de outubro de 2015; b) Espaço Físico do ICEx: O Presidente
comunicou ao plenário sobre a criação da Comissão de Espaço Físico do ICEx, composta
pelos professores Clodoveu Augusto Davis Júnior, do Departamento de Ciência da
Computação, Ilka Afonso Reis, do Departamento de Estatística, Ricardo Wagner Nunes,
do Departamento de Física, Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, do
Departamento de Matemática e Gilson de Freitas Silva, do Departamento de Química,
cujos trabalhos serão iniciados na próxima semana; c) O Chefe do Departamento de
Ciência da Computação, professor José Nagib Cotrim Árabe, informou que o prédio do
Anexo U, deverá ser entregue até o dia 19/10/2015, com previsão de mudança para as
novas instalações em novembro do corrente ano; d) Alunos jubilados no 1º /2015: o
professor Clodoveu Augusto Davis Júnior, fez menções sobre os alunos que foram
jubilados no primeiro semestre, devido a falta de lançamentos de dados junto ao sistema
acadêmico, ocasionados pela Greve dos servidores Técnico-Administrativos. O professor
Seme Gebara Neto informou que a PROGRAD orientou o encaminhamento das listas de
alunos que se encontram nesta situação para o DRCA, visando à regularização das
situações acadêmicas desses alunos, enfatizando que os mesmos não podem ser
penalizados por causa da Greve dos servidores; e) o representante discente Hygor Hernane
Telles e Silva deu ciência ao plenário sobre a pichação de cunho homofóbico, ocorrida no
Departamento de Física. 1 - Análise das Atas das Reuniões Ordinárias da Congregação
realizadas em 29/04/2015 e 17/06/2015: O Presidente colocou em votação a Ata datada de
29/04/2015, tendo sido aprovada com 25 votos favoráveis e 02 abstenções, em seguida
colocou em votação a Ata datada de 17/06/2015, tendo sido aprovada com 24 votos
favoráveis e 03 abstenções. 2 - Análise dos Projetos de Extensão: os projetos constantes
no Anexo I desta ata, foram aprovados por unanimidade. 3 - Análise dos Pedidos de
Afastamentos aprovados “ad referenda”: os pedidos de afastamentos constantes no
Anexo II desta ata foram referendados por unanimidade. 4 - Estágios Probatórios
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dos professores Erickson Rangel do Nascimento (DCC), Fabrício Benevenuto de Souza
(DCC) e Pedro Olmo Stancioli Vaz de Melo (DCC): O Presidente colocou os relatórios
apresentados pelas Comissões de Avaliação dos referidos estágios em votação, cujos
pareceres foram favoráveis aos desempenhos dos professores. Após análise o plenário os
aprovou por unanimidade. 5 - Homologação do parecer da Comissão de Avaliação de
Memorial para fins de redistribuição do professor Henrique de Melo Versieux, da
UFRJ para o Departamento de Matemática da UFMG. O Presidente passou a palavra
para o Chefe do Departamento de Matemática, professor Mário Jorge Dias Carneiro, que
fez um breve relato sobre o assunto supracitado. Em seguida passou para a votação, em
escrutínio secreto, cuja aprovação deverá ser, por no mínimo, de 2/3 dos membros do
plenário, conforme Resolução do Conselho Universitário 01/1989, de 13 de março de
1989. Após apuração dos votos, o parecer da Comissão Avaliadora, o qual foi favorável ao
processo de redistribuição do professor Henrique de Melo Versieux, foi aprovado pelo
plenário por unanimidade. 6 - Composição dos membros para Comissão Avaliadora da
Promoção à Classe E, Professor Titular do Departamento de Física referente ao 2º
Semestre 2015. O Presidente apresentou a composição da referida comissão: - Membros
Titulares: professores Fernando Lázaro Freire Júnior - Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, Ivo Alexandre Hümmelgen - Universidade Federal do Paraná, Mário José
de Oliveira - Universidade Federal de São Paulo, José Renan de Medeiros - Universidade
Federal do Rio Grande do Norte; Membros suplentes: - professores Laerte Sodré Júnior e
Sérgio Carlos Zílio, ambos da Universidade de São Paulo. Em seguida passou para a
votação tendo sido aprovada por unanimidade. 7 - Aprovações pelas Congregações do
IBC e da Escola de Engenharia, como também a anuência do Departamento de
Química - ICEx, referentes ao projeto de criação do novo curso de doutorado em
Inovação Tecnológica e Biofarmacêutica, encaminha pelo Professor Rubén Sinister. O
Presidente mencinou que os documentos supramencionados foram solicitados pela
Congregação do ICEx, em sua reunião realizada em 26/08/2015, para fins de análise. Após
discussão, o Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. 8 - Primeiro Termo Aditivo ao Convênio para Realização de Pesquisa
Aplicada em Alto Desempenho para Grandes Volumes de Dados (BIG DATA), que
entre si celebram a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Instituto de
Ciências Exatas/ Departamento de Ciência da Computação e a Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV, cujo objeto visa
alterar a Cláusula Quinta do presente Convênio referente aos direitos relativos à
propriedade intelectual e a prestação de contas. Aprovado ad-referendum da Congregação
do ICEx no dia 22 de setembro de 2015. O referido termo foi referendado por
unanimidade. 9 - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço do
Projeto de Desenvolvimento Institucional REDECOMEP BH, firmado entre
Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Instituto de Ciências Exatas/
Departamento de Ciência da Computação e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa FUNDEP, cujo objeto visa prorrogar o referido contrato até 23 de novembro de 2016 e
acrescentar o valor de R$1.020.600,00 (um milhão, vinte mil e seiscentos reais) ao valor
original do contrato. Aprovado ad-referendum da Congregação do ICEx do dia 22 de
setembro de 2015. O referido termo foi referendado por unanimidade. 10 - Parecer
encaminhado pelo Prof. Amary César Ferreira - Coordenador do Curso de Química,
referente ao pedido de permanência no Curso de Física e continuidade no Programa
Ciência sem fronteiras do aluno Pedro Henrique Malta Magalhães, indeferido pelo
Colegiado do Curso de Graduação em Física. O Presidente passou a palavra para o
professor Amary César Ferreira, que fez um breve relato sobre a situação do aluno em
questão. Após discussão, o plenário solicitou ao parecerista a correção na data de seu
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parecer, onde consta por equívoco a data 30 de setembro de 2011. Em seguida o Presidente
colocou o referido parecer em votação, que foi pelo indeferimento do pedido do aluno
supramencionado, tendo sido aprovado com 21 votos favoráveis e 05 abstenções. 11 Parecer encaminhado pelo Prof. Mário Jorge Dias Carneiro, referente ao recurso
contra a decisão relativa ao Concurso publicado no edital nº 008 D.O.U. nº 166 de
29/08/2015, realizado no Departamento de Ciências da Computação – UFMG. O
Presidente passou a palavra para o referido professor, que fez algumas menções sobre o
recurso apresentado. Em seguida o Presidente colocou o parecer em votação, no qual foi
recomendado ao referido departamento que atenda à solicitação do candidato em questão,
apresentando-lhe o detalhamento da pontuação atribuída a cada quesito da sua prova de
Títulos. O Presidente colocou o encaminhamento em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. OUTROS: a) Palavra aberta: O Chefe do Departamento de Matemática
professor Mário Jorge Dias Carneiro, deu ciência à Congregação da reunião realizada entre
os chefes de departamentos com o magnífico Reitor, acerca da dinâmica para realização de
concursos, a qual deverá seguir a regra jurídica externa à UFMG que exige que o Barema
publicado no edital contenha o detalhamento das notas aprovado pelas câmaras
departamentais; b) O representante discente Hygor Hernane Telles e Silva deu ciência à
Congregação sobre a manifestação discente dirigida à Congregação, pelos alunos do curso
de Química Tecnológica (noturno), no que tange a matrícula na disciplina “Trabalho de
Conclusão de Curso I - TCC1”. Mesmo após o preenchimento de todos os requisitos
regulamentados pelas normas, os alunos alegaram que o coordenador do referido curso,
professor Amary César Ferreira, do Departamento de Química, não autorizou as
matrículas. Esclareceu também, que considerando o fato do professor supramencionado ser
o Coordenador do Colegiado de Graduação em Química, os alunos buscaram
“informalmente” soluções diretamente com a Chefia do Departamento de Química e com o
Diretor do ICEx e, por não terem encontrado a solução para o problema em questão, então,
buscaram uma solução através da Ouvidoria da UFMG e a Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis PRAE. Em seguida o professor Amary César Ferreira fez um breve relato da
situação apresentada, enfatizando sua insatisfação com a condução de todo processo,
salientando sobre a norma acadêmica, constante na Resolução 013/2010 de 11 de
novembro de 2010, Art.9, que trata das instâncias acadêmicas de revisão em ordem
hierárquica, o que ao seu entender, não foi respeitada pelos reclamantes. Por considerar
que os estudantes se reportaram à Ouvidoria da UFMG e esta, por sua vez, reportou-se a
ele, sua resposta ao problema apresentado pelos alunos será encaminhada diretamente à
Ouvidoria. Ponderou a respeito da desinformação dos reclamantes, esclarecendo que duas
demandas foram colocadas na pauta da última reunião do Colegiado, sendo uma do assunto
supramencionado e a outra sobre os alunos da disciplina QUI060 - Métodos Físicos de
Análise I que, devido à necessidade de análise e reposta aos argumentos encaminhados
pela Ouvidoria, o primeiro assunto foi discutido e debatido pelo Colegiado, o qual decidiu
a abertura de um processo administrativo, no qual será solicitado aos reclamantes
esclarecimentos a respeito da menção feita junto à Ouvidoria da UFMG na qual consta que
os alunos não foram matriculados na disciplina em questão, devido à retaliação do referido
professor. Após discussão, o Presidente consultou o plenário que sugeriu o seguinte
encaminhamento: - solicitar ao Colegiado de Graduação em Química, uma reunião
extraordinária para avaliar os pedidos dos alunos, independentemente da situação a ser
resolvida junto à Ouvidora da UFMG. 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 será assinada por mim e pelos demais presentes, em livro
complementar a este, em 30 de setembro de 2015.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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