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Aos trinta e um dias do mês de julho 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 Bismarck Vaz da Costa, Diretor do Instituto, com a presença dos
seguintes membros: Professores: Cesar de Souza Eschenazi, Roberto da Silva Bigonha, Marcos
Assunção Pimenta, Henrique Pacca Loureiro Luna, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Gastão de
Almeida Braga, Ione Maria Ferreira de Oliveira, Cibele Comini César, Agostinho Aurélio Garcia
Campos, Amélia Maria Gomes do Val, Aba Israel Cohen Persiano, Armando Gil Magalhães
Neves, Humberto Osório Stumpf, Vagner Eustáquio de Carvalho, Sylvie Oliffson Kamphorst
Leal da Silva. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: 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 e José Cassimiro da Silva. Não estiveram presentes os representantes dos
seguintes segmentos: Chefia do Departamento de Física, Colegiado de Graduação em Matemática
e Colegiado de Graduação em Ciência da Computação. Justificou sua ausência à reunião, o
coordenador de Pós-Graduação em Estatística, Prof. Renato Martins Assunção. Havendo quorum
regulamentar, o Sr. Presidente, deu por aberta a reunião, solicitando uma inversão da ordem da
pauta do dia, sendo acatado pelo plenário. Passou-se então à discussão dos assuntos. I. Indicação
de representante ICEx junto ao Conselho Universitário. O Sr. Presidente sugeriu para
representantes do ICEx no Conselho Universitário, os professores Roberto Luiz Moreira, como
titular, e Enrico Antônio Colosimo, como suplente, apresentando os currículos dos professores ao
Plenário. Em seguida, perguntou se haviam outras sugestões de nomes de representantes. Não
havendo novas sugestões, o Sr.Presidente colocou os nomes dos professores citados em votação.
Através de escrutínio secreto, os professores foram eleitos por vinte e três votos a favor e um voto
em branco. II. Indicação de representante ICEx junto ao CEPE. O Sr. Presidente esclareceu
ao plenário que em consultas feitas à Reitoria, ficou claro que a Câmara de Pós-Graduação
receberia bem uma indicação de representação do ICEx naquele órgão. A Profa. Sylvie pediu a
palavra, reiterando as palavras do Sr. Presidente, e sugeriu o nome do professor Antônio Sérgio
Pires para representante titular e o professor Jadson Cláudio Belchior para suplente. O professor
Roberto da Silva Bigonha manifestou-se e sugeriu, que, embora a indicação do professor Antônio
Sérgio Pires seja excelente, seria de bom alvitre que a Congregação procurasse, neste processo,
manter o equilíbrio no número de representantes dos diversos departamentos na Congregação,
haja vista que o nosso representante no CEPE tem assento na Congregação. O plenário discutiu
amplamente o assunto e não se chegando a um consenso, o Sr. Presidente retirou o ítem de pauta,
solicitando que o plenário traga indicação de nomes para ocupar a vaga para a próxima reunião.
Neste momento, a representante discente Tatiana Santana Timóteo Pereira registrou sua
presença no plenário e se retirou o Prof. Aba Israel Cohen Persiano. III. Padronização dos
horários de aulas na UFMG. O Sr. Presidente passou a palavra ao Prof. Cesar de Souza
Eschenazi que esclareceu aos presentes que a PROGRAD instituiu uma Comissão para estudar e
padronizar os horários de aulas na UFMG, visando a implementação da flexibilização curricular.
Em seguida, apresentou as três propostas de horários enviadas pela PROGRAD para discussão,
listadas no documento “anexo 1”, que é parte integrante desta ata. Neste momento, o Prof. José
Lopes de Siqueira registrou sua presença no plenário. O Prof. Cesar informou ao plenário que a
comissão de matrícula do ICEx já está estudando uma contra-proposta a ser apresentada à
PROGRAD, mantendo o atual horário do Instituto e levando em consideração os problemas que
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vem sendo enfrentados em relação às alocações de salas de aula. A Profa . Sylvie se manifestou
sugerindo que a Congregação solicite à Reitoria um estudo sobre o impacto que uma
padronização dos horários de aulas na UFMG irá causar no trânsito local do Campus
Pampulha, além de problemas de filas nos restaurantes, bancos e lotação de ônibus. O Plenário
concordou com a proposta e o Sr. Presidente deverá encaminhar à Reitoria um documento
contendo as propostas aqui referendadas. IV. Ofício do Departamento de Física sobre
ampliação do espaço físico. O Sr. Presidente fez a leitura do documento encaminhado pelo chefe
do Departamento de Física, listado no documento “anexo 2” que é parte integrante desta ata, para
conhecimento do Plenário. O documento encaminha decisão da Câmara Departamental de Física,
que prevê a expansão do espaço físico do Departamento sobre áreas já construídas.
V. Realização de eventos pelo Diretório Acadêmico. O Sr. Presidente passou a palavra ao Prof.
Cesar que relatou seu descontentamento quanto à realização do último evento promovido pelo
Diretório Acadêmico do ICEx. O Prof. César esclareceu ao Plenário que autorizou a realização do
evento dentro do Auditório, no entanto, o evento aconteceu na arena do ICEx, causando diversos
transtornos devido ao barulho. Na oportunidade, o Sr.Presidente esclareceu que a Diretoria
sempre incentivará os eventos propostos pelo Diretório Acadêmico, desde que a realização destes
não prejudique as atividades acadêmicas do Instituto. O acadêmico José Cassimiro da Silva pediu
a palavra e esclareceu que o evento aconteceu em parceria com o Diretório Central dos
Estudantes, onde aconteceram mal entendidos que culminaram na realização fora do que foi
acertado com a Diretoria do ICEx. O acadêmico fez um pedido de desculpas pelo acontecido e
informou que o Diretório Acadêmico tem uma proposta de realização de eventos sistemáticos
denominado “Café Cultural”, a ser apresentada posteriormente à esta Congregação, cuja
organização estará atenta aos fatores acordados com a Diretoria do ICEx. Nada mais havendo a
tratar, eu, Márcia Regina Anastácio, lavrei a presente ata que vai assinada por mim. Belo
Horizonte, trinta e um de julho de 2002.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada com duas abstenções na reunião do dia 22-08-2002.
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