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Aos trinta dias do mês de outubro 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 Luiz Moreira, Roberto da
Silva Bigonha, Ela Mercedes Medrano de Toscano, Ricardo Schwartz Schor (representando o
Departamento de Física), Paulo Antônio Fonseca Machado, Ione Maria Ferreira de Oliveira,
Henrique Pacca Loureiro Luna, Luiz Paulo Ribeiro Vaz, Gastão de Almeida Braga, Dorila Piló
Veloso, Glaura da Conceição Franco, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Antônio Zumpano
Pereira Santos, Amélia Maria Gomes do Val, Aba Israel Cohen Persiano, Flávio Orlando Plentz,
Humberto Osório Stumpf e Sylvie Oliffson Kamphorst Leal da Silva. Representantes dos
Servidores Técnico-Administrativos: Anderson Perpétuo de Souza, Lucas Rocha da Costa e
Rogério Mesquita Fonte Boa. Representantes dos Discentes: Eduardo Garcial Lopes, Eros
Pedrosa Bhering. Não compareceram os representantes dos seguintes segmentos: Pós-Graduação
em Estatística, Pós-Graduação em Ciência da Computação. Representante dos docentes: professora
Rosana Zacarias Domingues e a representante dos funcionários técnico-administrativos, Cristina de
Jesus Inácio. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes e
declarou aberta a sessão. 1. Análise da ata da reunião do dia 25-09-02: Aprovada com três
abstenções. 2. Homologação dos pedidos de progressões horizontais, aprovados
“ad referenda". Os pedidos listados no documento constante do "anexo 1" desta ata, foram
homologados com uma abstenção. 3. Homologação dos pedidos de afastamentos do país,
aprovados "ad referenda". Os pedidos de afastamentos listados no documento "anexo 2", que é
parte integrante desta ata, foram homologados por unanimidade. 4. Análise dos projetos de
pesquisa aprovados "ad referenda". Os projetos listados no "anexo 3" desta ata, foram
homologados com quatro abstenções. 5. Análise dos projetos de extensão. Após discussões e
esclarecimentos o plenário aprovou os projetos listados no "anexo 4" desta ata, com cinco
abstenções. 6. Indicação de representante do ICEx junto ao CEPE. O Diretor sugeriu para
representantes do ICEx junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, os professores Alberto
Henrique Frade Laender do Departamento de Ciência da Computação e Antônio Sérgio Teixeira
Pires do Departamento de Física, respectivamente, como membros titular e suplente. O Sr.
Presidente apresentou os curricula dos referidos professores e em seguida, não havendo outras
sugestões, colocou os nomes dos indicados em votação, através de escrutínio secreto, sendo eleitos
com vinte votos a favor e quatro votos em branco. 7. Parecer sobre recurso do aluno Edson
Duarte Medeiros Júnior. A professora Sylvie Oliffson K. L. da Silva, relatora do processo, fez
um breve relato sobre a situação curricular do aluno, e votou pelo indeferimento da solicitação de
cancelamento de exclusão da UFMG. O Coordenador do Colegiado do Curso de Matemática,
professor Antônio Zumpano Pereira Santos elogiou o parecer da relatora que além de estar claro,
deixa bem definida sua posição. Após discussão, o Sr. Presidente colocou o parecer da relatora em
votação sendo aprovado com dezenove votos e registradas oito abstenções. 8. Parecer sobre
recurso da aluna Jane Santana Pedrosa. A referida aluna solicitou o cancelamento de sua
exclusão alegando problemas de saúde para o trancamento total. A professora Glaura da Conceição
Franco, relatora do processo, fez um breve relato sobre a situação curricular da aluna e acrescentou
que foi anexado ao processo um atestado
médico de
que a aluna estava em
tratamento psicoterápico. Após discussões, o plenário sugeriu analisar a solicitação da aluna em
função de se tratar de doença e ela ter apresentado o atestado médico. Colocado o assunto em
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votação, foi aprovada a reinclusão da aluna Jane Santana Pedrosa na UFMG, a partir do primeiro
semestre de 2003, com dezoito votos a favor, três votos contra e quatro abstenções. 9. Parecer
sobre a proposta de reoferecimento do Curso de Especialização em Informática, ênfase:
Engenharia de Software. O relator, professor Paulo Antônio Fonseca Machado, apresentou o
parecer com a solicitação do Departamento de Ciência da Computação para o reoferecimento do
referido curso, turmas 4 e 5 com início previsto para fevereiro e agosto de 2003 e esclareceu as
dúvidas levantadas, inclusive sobre as prestações de contas dos últimos cursos oferecidos. Diante
do exposto no parecer que é parte integrante desta ata, o relator é favorável ao reoferecimento do
curso. O Sr. Presidente colocou o parecer em votação, sendo aprovado com dezoito votos, três
contra e três abstenções.10. Análise do Relatório de Atividades de 2001 do Departamento de
Ciência da Computação: O Sr. Presidente passou a palavra à professora Sylvie Oliffson K. L. da
Silva que deu parecer sobre o relatório e prestou os esclarecimentos. O Chefe do Departamento,
professor Roberto da Silva Bigonha elogiou o esforço da relatora que apresentou um parecer
completo. Colocado em votação, o relatório foi aprovado com dezoito votos e seis abstenções.
11. Comissão de Segurança: O presidente da comissão de segurança do ICEx, professor Cesar de
Souza Eschenazi, distribuiu o relatório com as medidas definidas pela comissão a serem adotadas
de imediato, a médio e a longo prazo. Acrescentou que o maior problema no prédio tem sido o
furto. As medidas sugeridas no relatório que é parte integrante desta ata, foram aprovadas por
unanimidade, com a seguinte modificação: o item que prevê o fechamento da portaria, na ausência
do porteiro, durante os fins de semanas passa de “medida imediata” para “medida de médio prazo”.
Por sugestão da plenária, o mandato da comissão de segurança foi prorrogado por dois anos.
12. Recepção aos Calouros: Os discentes solicitaram autorização para apresentação de banda
musical no dia 31-10-02, no horário de 12h às 13h e em seguida autorização para o cancelamento
das aulas no dia 22 de novembro para a realização da calourada do ICEx. Aprovados por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, professor Bismarck Vaz da Costa,
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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada com três abstenções na reunião do dia 27-11-2002.
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