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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 Cesar de Souza Eschenazi, Vice-Diretor do Instituto, com a
presença dos seguintes membros: Professores: Roberto da Silva Bigonha, Rosangela Helena
Loschi, José Francisco de Sampaio, Paulo Antônio Fonseca Machado, Fernando Carazza, Henrique
Pacca Loureiro Luna, Renato Martins Assunção, Gastão de Almeida Braga, Dorila Piló Veloso,
Mariza Andrade da Silva Bigonha, Glaura da Conceição Franco, Aba Israel Cohen Persiano,
Armando Gil Magalhães Neves, Rosana Zacarias Domingues, Sylvie Oliffson Kamphorst Leal da
Silva e José Rachid Mohallem, representando o Colegiado de Graduação em Física.
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Anderson Perpétuo de Souza, Cristina
de Jesus Inácio, Lucas Rocha da Costa e Angela Cristina dos S. Assunção. Justificou sua ausência,
a Coordenadora do Colegiado de Graduação em Química, professora Amélia Maria Gomes do Val.
Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a
sessão. A pedido dos representantes discentes, que justificaram a ausência, o Sr. Presidente
solicitou a retirada de pauta dos assuntos de números 9 e 10, recursos dos estudantes Edson
Duarte Medeiros Júnior e Jane Santana Pedrosa, respectivamente. Em seguida, solicitou a inclusão
na pauta dos seguintes assuntos: indicação da banca para o concurso público de professor titular do
Departamento de Matemática e Projetos para aquisição de livros para as disciplinas básicas. O
plenário aprovou todas as solicitações. Conhecimentos: o Sr. Presidente fez a leitura do ofício
recebido do Departamento de Ciência da Computação, que trata do roubo de computadores
portáteis na sala de professores do DCC e passou a palavra ao chefe do departamento, professor
Roberto da Silva Bigonha, este esclareceu que o último roubo ocorreu nesta semana e reforçou a
necessidade de se tomar medidas urgentes de segurança. 1. Aprovação da ata da reunião do dia
22-08-02: Aprovada com três abstenções 2. Banca do concurso público para Professor Titular:
O professor Paulo Antônio Fonseca Machado, chefe do Departamento de Matemática, informou
que a Câmara do departamento indicou os professores Abramo Hefez da UFF-RJ, Fabiano Gustavo
Braga Brito da USP, Jefferson Antônio Galves da USP, Paulo Domingos Cordaro da USP,
Welington Celso de Melo do IMPA-RJ como membros titulares, e os professores Marco Antônio
Teixeira da UNICAMP e Paul Alexander Schweitzer da PUC-RJ como membros suplentes da
banca examinadora do concurso público para professor titular que será realizado no período de 9 a
11 de dezembro de 2002. Esclareceu ainda que todos os indicados aceitaram o convite e estavam de
acordo com o período de realização do concurso. Após discussões a indicação da banca foi
aprovada com dezoito votos e uma abstenção. 3. Projetos para aquisição de livros para as
disciplinas básicas: O Sr. Presidente esclareceu que em reunião com os chefes de departamento
ficou acertado que a divisão dos recursos para a aquisição de livros das disciplinas básicas é
proporcional ao número de matrículas nas disciplinas básicas por departamento, ficando a
distribuição da seguinte forma: Física: R$6.800,00, MAT: R$6.400,00, QUI: R$2.800,00, DCC:
R$2.600,00 e EST: R$1.400,00. Após discussões, o assunto foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade, com a recomendação de que no encaminhamento do projeto à Prograd
conste um elogio à iniciativa de se incluir as disciplinas básicas no edital de aquisições
bibliográficas ressaltando porém, que a quantia destinada ainda é muito modesta para as
necessidades. 4. Homologação dos pedidos de progressões horizontais, aprovados
"ad referenda". Os pedidos listados no documento constante do "anexo 1" desta ata, foram
homologados por unanimidade. 5. Homologação dos pedidos de afastamentos do país,
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aprovados "ad referenda". Após correções, os pedidos de afastamentos listados no documento
"anexo 2", que é parte integrante desta ata, foram homologados por unanimidade. 6. Análise dos
projetos de pesquisa. Os projetos listados no " anexo 3" desta ata, foram aprovados com dezesseis
votos e três abstenções. 7 . Análise dos projetos de extensão. O Sr. Presidente solicitou a retirada
dos itens 2 e 3 dos projetos sob a coordenação do funcionário técnico-administrativo, Sandro
Renato Dias, sendo aceito pelo plenário. Após discussões e esclarecimentos o plenário aprovou e
homologou os projetos listados no "anexo 4" desta ata, com dezesseis votos e três abstenções.
8. Análise dos Relatórios de Atividades de 2001 dos departamentos: O Sr. Presidente colocou
em discussão o relatório de atividades do Departamento de Estatística. Após a leitura do parecer do
relator, professor Jadson Cláudio Belchior, a professora Rosângela Helena Loschi respondeu
algumas questões levantadas. Colocado em votação, o relatório foi aprovado com dezoito votos e
duas abstenções. O Sr. Presidente colocou em discussão o relatório de atividades do Departamento
de Química. Após a leitura do parecer do relator, professor Hélio Chacham, o Sr. Presidente passou
a palavra ao chefe do departamento, professor Fernando Carazza. O professor apresentou algumas
críticas ao relato e justificou os pontos de discordância. Esclareceu ainda que discorda do relator,
onde ele cita que o Departamento de Química possui um número significativamente grande de
funcionários pois, considerando o grande número de laboratórios existentes no departamento, este
número é insuficiente. Colocado em votação, o relatório foi aprovado com dezoito votos e três
abstenções. 9. II Semana Unificada de Engenharia da UFMG e Semana do Conhecimento: A
comissão organizadora da II SEMUNE encaminhou solicitação de cancelamento das aulas no
ICEx, no período de 25 a 29 de novembro para que os estudantes de Engenharia possam participar
do evento. Após discussões e levando em consideração que o semestre letivo está muito apertado,
o plenário decidiu não cancelar as aulas durante a realização dos eventos, reforçando a
recomendação do CEPE de que não sejam aplicadas avaliações no período da Semana do
Conhecimento e da II SEMUNE. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, professor Cesar de
Souza Eschenazi , 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.xxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada com 3 abstenções na reunião do dia 30-10-2002.
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