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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dois, 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 José Francisco Soares, Diretor do Instituto, com a presença dos seguintes
membros: Professores: Cesar de Souza Eschenazi, Bismarck Vaz da Costa, Roberto da Silva
Bigonha, Ela Mercedes Medrano de Toscano, Marcos Assunção Pimenta, Paulo Antônio Fonseca
Machado, Fernando Carazza, Renato Martins Assunção, Gastão de Almeida Braga, Ione Maria
Ferreira de Oliveira, Mariza Andrade da Silva Bigonha, Regina Helena Bastos Cabral, Glaura da
Conceição Franco, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Amélia Maria Gomes do Val, Aba Israel
Cohen Persiano, Flávio Orlando Plentz, Humberto Osório Stumpf, Rosana Zacarias Domingues e
Sylvie Oliffson Kamphorst
Leal da Silva. Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos: Anderson Perpétuo de Souza, Cristina de Jesus Inácio, Lucas Rocha da Costa e
Rogério Mesquita Fonte Boa. Representantes dos discentes: Eduardo Garcia Lopes, Emerson
Henrique Kfuri Pereira, Eros Pedrosa Behering, José Cassimiro da Silva e Tatiana Santana Timóteo
Pereira. Não esteve presente a representante no CEPE, professora Maria Elizabeth de Gouvêa e os
representantes dos seguintes segmentos: Pós-Graduação em Ciência da Computação,
Pós-Graduação em Física e Colegiado de Graduação em Matemática. Havendo quorum
regulamentar, o Sr. Presidente deu por abertos os trabalhos, passando para o primeiro ponto de
pauta. 1. Aprovação das atas das reuniões dos dias 24-01-02: aprovada após correções, com
vinte e um votos e cinco abstenções; 31-01-02: aprovada após correções, com vinte e três votos e
três abstenções; 21-02-02: aprovada após correções, com vinte votos e seis abstenções; 18-04-02:
aprovada após correções, com dezenove votos e sete abstenções; 25-04-02-especial: aprovada após
correções, com vinte e três votos e quatro abstenções; 25-04-02-ordinária: aprovada após
correções, com vinte e dois votos e cinco abstenções; 19-06-02: aprovada após correções, com
vinte e dois votos e cinco abstenções. 2. Parecer sobre convênio referente ao “Projeto de Apoio
ao Desenvolvimento de Tecnologia Agropecuária para o Brasil – PRODETAB. O
Departamento de Química encaminhou para apreciação o subprojeto intitulado “Prospecção gênica
no agroecossistema milho e sorgo para o manejo ecológico de pragas, doenças e plantas daninhas”
que se insere num programa de cooperação entre a EMBRAPA e a UFMG, já estabelecido há
alguns anos. O relator do convênio, professor Aba Israel Cohen Persiano, fez um breve relato e
informou que o referido projeto é um amplo programa financiado pelo Banco Mundial e
coordenado pela EMBRAPA, sendo que no âmbito deste programa estão investidos cerca de um
milhão de reais, previsto para vigorar entre 2002 e 2004, estando subdividido em 3 subprojetos,
dentre os quais o subprojeto 2, orçado em trezentos e vinte e nove mil e setecentos reais, será
executado pelo departamento de Química. O relator enfatizou que a Câmara do Departamento de
Química aprovou o convênio e acrescentou que ele favorece o projeto de pesquisa e
desenvolvimento social do país. Informou ainda que, tomando por base o mérito científico e os
aspectos econômicos envolvidos na pesquisa em questão, bem como os benefícios materiais que
serão transferidos ao departamento de Química, recomenda a aprovação do referido convênio. O
professor Fernando Carazza esclareceu que o convênio tem administração de recursos que é
repassado à Fundação. Em seguida, o parecer do relator foi colocado em votação, sendo aprovado
por unanimidade. 3. Parecer sobre recurso do professor Roberto da Costa Quinino.O referido
professor encaminhou análise do parecer da comissão do departamento de Estatística sobre o
recurso impetrado junto à Congregação contra a decisão de corte de seu salário nos meses de
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janeiro e fevereiro de 2002. A relatora do processo, professora Rosana Zacarias Domingues
informou que o processo já tinha parecer de duas comissões. Com relação ao parecer final sugere
que as medidas de corte de ponto sejam avaliadas. A relatora acrescentou que no parecer a
comissão entende que em virtude do docente ter cumprido seus encargos didáticos, a ausência
mencionada no ofício do chefe do departamento de Estatística ao diretor do ICEx não caracteriza
motivo para corte de salário e sugere que tal medida seja reavaliada por aqueles que a tomaram. O
Sr. Presidente informou que foi comunicado pelo chefe do departamento de Estatística que o
professor Roberto da Costa Quinino estava ausente do departamento por um período superior a
trinta dias. A professora Ela Mercedes Medrano de Toscano, subchefe do EST esclareceu que o
referido professor reside em São Paulo e vem à UFMG dar as suas aulas. Acrescentou que o
professor Roberto Quinino informou ao departamento seu novo endereço e que ele foi informado
da folha de ponto do departamento ser diária e não semanal. Neste momento, as professoras Glaura
da Conceição Franco e Mariza Andrade da Silva Bigonha se retiraram e a professora Regina
Helena Bastos Cabral registrou sua presença no plenário. Após várias manifestações, foram
apresentadas duas propostas: 1ª Enviar o processo para decisão da Procuradoria Jurídica. 2ª
Solicitar à Reitora a criação de comissão de sindicância para apurar os fatos sendo a segunda
proposta aprovada com dezenove votos e registradas três abstenções. 4. Análise do projeto do
anexo I do Departamento de Química. O professor Fernando Carazza, chefe do departamento de
Química, apresentou o projeto para o novo prédio do departamento e informou que ele inclui o
aumento de quatro laboratórios em um prédio de quatro andares, sendo que a verba do “Campus
2000” já está na Universidade. O funcionário técnico-administrativo, Lucas Rocha da Costa, se
manifestou dizendo que os funcionários sugeriram rever o projeto para o bem da Instituição, uma
vez que ele prevê a localização da construção do prédio em local de risco em períodos de chuvas, já
que a área de construção é a mesma a qual acumulou água nas enchentes anteriores. O professor
Fernando Carazza informou que foram levantados pelos técnicos da UFMG todos os detalhes
relativos ao projeto. Não havendo mais manifestações, o projeto foi colocado em votação, sendo
aprovado com cinco abstenções. 5. Mensagem do chefe do departamento de Física ao Diretor
do ICEx. O professor Marcos Assunção Pimenta, subchefe do departamento de Física pediu a
palavra e leu a seguinte mensagem: “a chefia do departamento de Fìsica registra o seu
conhecimento e elogios à atuação do professor José Francisco Soares, Diretor do ICEx. O atual
chefe do departamento, professor José Francisco de Sampaio, deixa seu depoimento de que durante
o tempo em que seu mandato coincidiu com o mandato do atual diretor, este sempre tratou das
questões universitárias com a mesma visão correta que sempre manifestara e que o levou ao cargo.
Seu julgamento do que é certo e errado no contexto universitário se manteve coerente com o que
ele sempre apresentou no passado, só que um pouco mais rico devido às novas experiências que o
cargo lhe proporcionou. Deve-se ressaltar que a exigência de sua atuação nas questões externas ao
Instituto não o impediram de administrar as questões internas, fazendo-se necessário mencionar sua
constante preocupação com as condições de ensino”. Em seguida, dado o adiantado da hora, o Sr.
Presidente, professor José Francisco Soares, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da
qual, eu, Norma Eduarda da Fonseca, na qualidade de Secretária Geral, lavrei a presente ata, que
assino. Belo Horizonte, 26 de junho de 2002. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada com uma abstenção, na reunião do dia 22-08-2002.
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