Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
ATA DA 417ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO ICEx, REALIZADA NO
DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015.
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Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 3123, reuniuse 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, Amary César Ferreira, Ana Cristina
Vieira, Ariete Righi, Clodoveu Augusto Davis Júnior, Glaura da Conceição Franco, José Marcos
Silva Nogueira, José Nagib Cotrim Árabe, Letícia Malta Costa, Magda Carvalho Pires, Marcos
Antônio da Cunha Santos, Mário Jorge Dias Carneiro, Remy de Paiva Sanchis, Renato Antônio
Celso Ferreira, Renato Martins Assunção, Sebastião José de Pádua, Seme Gebara Neto, Simone
Silva Alexandre, Sônia Pinto Carvalho, Thiago Ferreira de Noronha e Vito Modesto De Bellis.
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos: Érick de Souza Ávila, Manassés Ferreira
Neto, Renato José dos Reis e Ulisses Filgueiras Emediato. Representação Discente: Joel Morais
Leal, Leonardo Gonçalves Pinheiro Júnior, Leonardo Oliveira Machado de Sousa, Natália Maria
Borges Ladeira e Vitor Buxbaum Orlandi. Ausências Justificadas: dos professores Ângelo de
Fátima e Bernardo Lanza Queiroz. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente
cumprimentou os presentes dando início aos trabalhos. Informes: a) Portaria 70/2015 - O Presidente
deu ciência ao plenário sobre a designação do Prof. Israel Vainsencher, do Departamento de
Matemática, para o comitê Assessor da área de Ciências Exatas e da Terra; b) Em 21/10, a CDDP
encaminhou um e-mail comunicando que a plataforma INA encontra-se disponível para inclusão das
informações de atividades desenvolvidas no ano de 2015. Quanto ao relatório departamental de
atividades desenvolvidas em 2014, será disponibilizado uma nova formatação denominada ReCAD
(Relatório Consolidado Acadêmico Departamental), cuja liberação sofreu um atraso devido a um
conjunto de fatores e, no momento, encontra-se em fase de verificação de consistência de dados. Tão
logo seja encerrado o processo de confecção, o ReCAD será disponibilizado quando também, será
enviada informações sobre prazo do encaminhamento à CPPD, após análise e aprovação pela
Câmara Departamental, ou estrutura equivalente; c) - Inscritos para Promoção para a Classe E Professor Titular - ICEx, referentes ao 2º semestre de 2015: - o Presidente deu ciência ao
plenário sobre a lista dos inscritos para o referido processo: Departamento Ciência da Computação: Antônio Otávio Fernandes, Mariza Andrade da Silva Bigonha, Rodolfo Sérgio Ferreira de Resende e
Sérgio Vale Aguiar Campos; Departamento de Física: - Flávio Orlando Plentz Filho, Gabriel
Armando Pellegatti Franco, Jafferson Kamphorst Leal da Silva, Klaus Wilhelm Heinrich
Krambrock, Luiz Alberto Cury, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Roberto Magalhães Paniago e
Vagner Eustáquio de Carvalho; Departamento de Química: - Antônio Flávio de Carvalho Alcântara,
Jacqueline Aparecida Takarashi, Jadson Cláudio Belchior, José Dias de Souza Filho, Nelcy Dellas
Santina Mohallem, Rosana Zacarias Domingues, Rosemeire Brondi Alves e Zenilda de Lourdes
Cardeal; Departamento de Matemática: - Armando Gil Magalhães Neves, Cesar de Souza Eschenazi
e Maria Laura Magalhães Gomes; d) Chamada Pública MCTI/SECIS/FINEP/FNDCT - Viver
sem limite - 01/2015: o Presidente informou sobre a seleção de subprojetos para composição da
proposta da UFMG a ser submetida à chamada Pública em questão, cuja data limite para
encaminhamento à PRPq será até 03/11/2015. 1 - Análise das minutas das Atas das Reuniões
Ordinárias da Congregação realizadas em 24/06/2015, 26/08/2015 e 30/09/2015: - minuta da ata
da Reunião realizada no dia 24/06/2015, após análise e correção ortográfica na linha 12, a referida
minuta foi aprovada com 24 votos favoráveis e 03 abstenções; minuta da ata da Reunião realizada no
dia 26/08/2015, após análise e correção ortográfica na linha 13, a referida minuta foi aprovada com
24 votos favoráveis e 03 abstenções. A pedido do professor Amary César Ferreira e devido a um
erro de redação referente a minuta da ata da reunião do dia 30/09/2015 (Informes / letra B), a referida
minuta foi retirada de pauta. 2 - Análise dos Projetos de Extensão: - o Presidente apresentou para
análise, em bloco, as planilhas com os respectivos projetos, que foram aprovados por unanimidade. 3
- 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. 3a Pedidos para Progressões Funcionais: - os pedidos listados no documento constante no “Anexo
III” desta ata foram aprovados por unanimidade. 4 - Estágio Probatório: da professora Ana Paula
Couto da Silva, do Departamento de Ciência da Computação: - o Presidente colocou o relatório
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apresentado pela Comissão de Avaliação do referido estágio em votação, cujo parecer foi favorável
à aprovação do desempenho da professora em seu Estágio Probatório, tendo sido aprovado por
unanimidade. 5 - Homologação do parecer da Comissão de Avaliação de Redistribuição sobre a
solicitação da professora Renata Diniz do Departamento de Química da Universidade de Juiz
de Fora - MG: o Presidente passou a palavra para o subchefe do referido departamento, professor
Vito Modesto De Bellis, que mencionou que dentre os 04 professores interessados no processo, a
professora supracitada ficou em 1º lugar na avaliação. O Presidente esclareceu sobre a tramitação do
processo, que após as aprovações da Câmara Departamental e da Congregação, ainda será submetido
à análise e posterior aprovação, se for o caso, do Conselho Universitário. Após discussão, o
Presidente colocou o Parecer da Comissão Avaliadora, que foi favorável ao processo de
redistribuição da professora Renata Diniz, da Universidade de Juiz de Fora para o Departamento de
Química - ICEx/UFMG, em votação (escrutínio secreto e aprovação, por no mínimo, 2/3 dos
membros do plenário em cumprimento a Resolução do Conselho Universitário nº 158 - 01/1989, de
13 de março de 1989), obtendo o seguinte resultado: 27 votos favoráveis, 01 voto nulo e 01 voto não
favorável. 6 - Pareceres encaminhados pela Comissão Avaliadora do ICEx do processo da
Promoção para a Classe D, Professor Associado, referente ao 2º semestre de 2015. O Presidente
deu ciência ao plenário sobre os professores que participaram do referido processo e o resultado final
apresentado pela Banca Examinadora, designada pela Portaria nº 086, de 14 de outubro de 2015, a
saber: professor Aloísio Joaquim Freitas Ribeiro, Departamento de Estatística, obteve 02 conceitos
bom, 01 conceito Regular - Não Habilitado; a professora Henriete da Vila Vieira, do Departamento
de Química, obteve 02 conceitos Bom, 01 conceito Insuficiente - Não Habilitada e professor Sabino
José Ferreira, do Departamento de Estatística, obteve 03 conceitos Bom - Habilitado. Após análise
dos resultados apresentados, o Presidente colocou em votação cada parecer, tendo sido todos
aprovados por unanimidade, ou seja, 31 votos favoráveis. 6a. Revisão e adequação dos critérios
para análise e decisão dos processos de progressão vertical à Classe de Professor Associado do
ICEx de 29 de setembro de 2010, para subsidiar os trabalhos da comissão nos próximos
processos: após discussão, decidiu-se que a Diretoria deverá encaminhar um comunicado aos chefes
de departamentos, solicitando-lhes a indicação de um docente de seu departamento para compor a
Comissão em questão, que fará a análise e adequações dos critérios, baseando-se na Resolução
Complementar vigente 04/2004 de 09 de setembro de 2014. 7 - Composição dos membros para
Comissão Avaliadora da Promoção à Classe E, Professor Titular do Departamento de Ciência
da Computação referente ao 2º Semestre 2015: - a Congregação analisou as indicações para a
referida composição aprovando por unanimidade a seguinte constituição: Professores Titulares: Valmir Carneiro Barbosa (UFRJ) - Caetano Traina Júnior (ICMC/USP), Jayme Luiz Szwarcfiter
(UFRJ) e Nelson Luis Saldanha da Fonseca (UNICAMP); Professores Suplentes: Alberto Henrique
Frade Laender (DCC-UFMG) e Benjamin Rodrigues de Menezes (DELT-UFMG). 8 - Composição
dos membros para Comissão Avaliadora da Promoção à Classe E, Professor Titular do
Departamento de Matemática, referente ao 2º Semestre 2015: - a Congregação analisou as
indicações para a referida composição, aprovando por unanimidade a seguinte constituição:
Professores Titulares: Flavio Dickstein (UFRJ), Liliane de Almeida Maia (UnB), Ronaldo Alves
Garcia (UFG) e Maria Teresa Menezes Freitas (UFU). Professores Suplentes: Celso José Costa
(UFF) e Antônio Sérgio Teixeira Pires (FIS-UFMG). 9 - Composição dos membros para
Comissão Avaliadora da Promoção à Classe E, Professor Titular do Departamento de Química
referente ao 2º Semestre 2015: - a Congregação analisou as indicações para a referida composição,
aprovando com 30 votos favoráveis e 01 abstenção, a seguinte constituição: Professores Titulares: Watson Loh (UNICAMP), Roy Edward Bruns (UNICAMP), Marília Oliveira Fonseca Goulart
(UFAL) e Claudimir Lúcio do Lago (USP). Professores Suplentes: Fernando Rei Ornelhas (USP),
Ado Jorio de Vasconcelos - Departamento de Física - ICEx-UFMG. 10 - Pareceres conclusivos
emitidos pela 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, do Instituto de
Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais: O Presidente apresentou ao plenário
os pareceres conclusivos emitidos pela Comissão, referentes aos pedidos dos recursos
supramencionados, a saber: Pelo provimento do recurso: Departamento de Ciência da Computação –
professor Sérgio Vale Aguiar Campos; Departamento de Física – professores Eduardo de Campos
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Valadares, Flávio Orlando Plentz Filho, Luiz Alberto Cury, Reinaldo Oliveira Viana, Roberto
Magalhães Paniago e Vagner Eustáquio de Carvalho; - Departamento de Química – professora
Rosana Zacarias Domingues; Pelo não provimento do recurso: Departamento de Ciência da
Computação – professores Antônio Otávio Fernandes, Frederico Ferreira Campos, filho e Rodolfo
Sérgio Ferreira de Resende; Departamento de Física - professor Klaus Wilhelm Heinrich
Krambrock; Departamento de Matemática – professores Armando Gil Magalhães Neves, Cesar de
Souza Eschenazi e Maria Laura Magalhães Gomes. Após análise das razões apresentadas pela
Comissão no que tange aos que podem ensejar arguição de ilegalidade com relação ao processo, o
plenário aprovou os seguintes encaminhamentos que deverão ser implementados para o próximo
processo, previsto para o 2º semestre de 2015, a saber: a) - a Secretaria Geral emitirá e encaminhará
para os departamentos um Protocolo padrão de recebimento do relatório final pelo interessado, onde
deverão constar data e horário do recebimento deste, pelo docente; b) - conforme Art. 41 - inciso V
da Resolução 04/2014, de 09 de setembro de 2014, a Comissão Avaliadora deverá encaminhar para o
Diretor da unidade, no prazo de 48 horas, após a sessão pública de avaliação do memorial, o
resultado da avaliação do professor “parecer final conclusivo”; c) - Considerando que há para todo o
processo um único Barema, todas as notas dadas aos docentes deverão ser justificadas pela comissão
avaliadora. Em seguida o Presidente colocou os pareceres conclusivos em votação, tendo sido
aprovados por unanimidade. 10e. - Sugestões apresentadas pela Comissão composta pelos
professores Carlos Augusto Rosa (Instituto de Ciências Biológicas - ICB - UFMG); Jacyntho
Lins Brandão (Faculdade de Letras - FALE- UFMG) e Silvânia Sousa do Nascimento
(Faculdade de Educação - FAE-UFMG), para análise dos recursos, para os próximos processos
para a Promoção Titular: O Presidente deu ciência ao plenário das seguintes sugestões: A
Resolução Complementar 04/2014 estabelece no artigo 38, parágrafo segundo, que na avaliação do
memorial, a Comissão Avaliadora examinará os seguintes aspectos, com base na exposição analítica
e crítica dos trabalhos do candidato: a) a metodologia utilizada; b) o domínio dos temas e ideias que
tenham dado sustentação aos trabalhos, atentando, de modo especial, para sua pertinência em
relação à área de conhecimento em que atua o docente; c) a contemporaneidade, extensão,
profundidade e evolução dos conhecimentos do candidato na sua área de conhecimento; d)
referências bibliográficas, quanto à sua pertinência, adequação e atualidade; e) natureza dos
trabalhos, quanto à sua pertinência, adequação e atualidade; f) dados da carreira do candidato que
revelem liderança acadêmica; g) participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e
extensão, bem como em atividades de administração universitária. Na resolução não esta prevista a
elaboração de barema para avaliação do memorial de cada candidato, mas sim os aspectos que a
Comissão Avaliadora deverá levar em conta ao analisar o memorial do candidato. No entanto, esta
Comissão de Análise de recursos, considera que seja recomendável que cada Comissão Avaliadora
elabore um barema contendo os aspectos previstos no artigo 38 da Resolução Complementar
04/2014. Também recomenda que todos estes documentos sejam sempre anexados aos processos de
cada candidato além de ser dada divulgação do mesmo com ciência dos candidatos. Recomenda-se
que cada Comissão Avaliadora, em futuros pedidos de promoção, realize uma sessão pública de
divulgação dos resultados, para conhecimento dos candidatos de todas as notas dadas durante o
processo de avaliação. A resolução complementar 04/2014 estabelece que cada candidato terá até 50
minutos para apresentação do memorial. Assim, sugere-se que em futuros processos de avaliação,
este tempo seja sempre respeitado. Recomenda-se que se torne público a composição da Comissão
Avaliadora dando oportunidade que os requerentes à promoção possam indicar possíveis conflitos de
interesse. As sugestões supramencionadas foram analisadas, porém não foram acatadas em sua
íntegra. Retomando o assunto dos recursos que tiverem as recomendações de provimentos, o
Presidente comunicou ao plenário que conversou com a CPPD, PRORH e algumas pessoas
influentes no assunto, porém não obteve êxito quanto a melhor forma de conduzir tais processos,
sendo sugerida uma nova avaliação para atender esta demanda. Após longa discussão, foi aprovado,
por unanimidade, o seguinte encaminhamento: - os docentes, cujos pareceres foram pelo provimento,
poderão se inscrever para o processo 2015/2º e posteriormente será estudado o recurso/provimento.
11 – OUTROS - 11.a - Manifestação Discente referente à disciplina QUI060 - Métodos Físicos
de Análise I e parecer encaminhado pelo professor Seme Gebara Neto, a pedido da Diretoria:
O Presidente passou a palavra para o professor Seme Gebara Neto, que esclareceu ao plenário sobre
o problema em questão, enfatizando que existe um conflito entre o professor Amary César Ferreira e
3

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral

174

180

186

192

um grupo de alunos. Citou que há várias reclamações dos estudantes, tanto da parte acadêmica
quanto no que diz respeito à relação aluno-professor. Os alunos alegaram que pelo fato do referido
professor ser o coordenador do curso, isso dificultaria uma solução intermediada pelo colegiado, o
que os levou a procurarem a Diretoria do ICEx e, não chegando a uma solução, procuraram a
Ouvidoria da UFMG e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Em seu parecer, sugeriu à
Congregação que recomende ao Departamento de Química a possibilidade de alocar outro professor
para a disciplina supramencionada, seja numa turma presencial ou à distância, ainda em 2015/2º. Em
seguida o professor Amary César Ferreira pediu licença ao plenário para expor algumas
considerações que não constam nos documentos apresentados, a saber: - não existe conflito entre os
estudantes, este argumento é errôneo; os reclamantes já foram reprovados, inclusive em disciplinas
que são pré-requisitos da QUI 060 - Métodos Físicos de Análise I; fez menção sobre as instâncias
que devem ser respeitadas, sendo que as reclamações em questão, deveriam ter sido encaminhadas,
primeiramente, para o professor e posteriormente para o Colegiado. Após análise dos argumentos
apresentados e sugestões do plenário, o Presidente colocou em votação dois encaminhamentos, o
primeiro: - aprovar o parecer apresentado pelo professor Seme Gebara Neto, o qual obteve 04 votos
favoráveis e 21 contrários e o segundo: - determinar ao Departamento de Química que seja
providenciada a abertura de uma nova turma da referida disciplina, ainda no 2º semestre de 2015,
que deverá ser ministrada por outros professores e/ou tutores, com carga horária atípica. Quanto à
matrícula, esta turma deverá atender apenas aos alunos matriculados atualmente na disciplina em
questão, que por livre desejo, optem pela mudança proposta, o qual obteve 19 votos favoráveis, 05
contrários e 01 abstenção. 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 28 de outubro de
2015.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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