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Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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, Alberto
Henrique Frade Laender, Antônio Eduardo Gomes, José Francisco de Sampaio, Paulo Antônio
Fonseca Machado, Ione Maria Ferreira de Oliveira, Geraldo Robson Mateus, Renato Martins
Assunção, Carlos Augusto Arteaga Mena, Dorila Piló Veloso, Mariza Andrade da Silva Bigonha,
Glaura da Conceição Franco, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Amélia Maria Gomes do Val,
Aba Israel Cohen Persiano, Humberto Osório Stumpf, Rosana Zacarias Domingues, Sylvie
Oliffson Kamphorst Leal da Silva e Maria Elizabeth de Gouvêa, decano do Colegiado de PósGraduação em Física. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Anderson
Perpétuo de Souza, Cristina de Jesus Inácio e Lucas Rocha da Costa. Representantes dos
Discentes: Eduardo Garcial Lopes, Emerson Henrique Kfuri Pereira, Eros Pedrosa Bhering e José
Cassimiro da Silva. Não compareceram os representantes dos seguintes segmentos: Chefia do
Departamento de Ciência da Computação e Colegiado de Graduação em Matemática.
Representante dos docentes: professor Flávio Orlando Plentz e o representante dos funcionários
técnico-administrativos: Rogério Mesquita Fonte Boa. Havendo quorum regulamentar, o Sr.
Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. 1. Análise da ata da reunião do
dia 30-10-02: Aprovada com três abstenções. 2. Homologação dos pedidos de progressões
horizontais, aprovados “ad referenda". Os pedidos listados no documento constante no "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 extensão. Após a retirada, por falta de informações, de três projetos
que estavam listados, os projetos constantes no "anexo 3" desta ata, foram aprovados com
dezessete votos, três contra e duas abstenções. 5. Revezamento no final de ano. O Sr. Diretor
solicitou à plenária sugestões para o recesso e revezamento dos funcionários no final de ano,
considerando mensagem recebida do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Após
discussões, foi aprovado com vinte e dois votos a favor e duas abstenções que não haverá
expediente administrativo no ICEx nos dias vinte e três, vinte e quatro, trinta e trinta e um de
dezembro, sendo que nos dias vinte e seis e vinte e sete de dezembro, dois e três de janeiro haverá
revezamento dos funcionários. 6. Prorrogação do prazo do concurso do Departamento de
Física. O chefe do Departamento de Física, professor José Francisco de Sampaio solicitou a
prorrogação do prazo de validade do concurso para professor titular daquele departamento,
ocorrido nos dias dez e onze de junho passado, para que o candidato aprovado em segundo lugar
pudesse assumir nova vaga alocada para o departamento. Colocado o assunto em votação, foi
aprovado com vinte e quatro votos e uma abstenção. 7. Reformulação da Resolução nº 01/96 da
Congregação. O Sr. Diretor informou que a referida resolução não foi levada à consideração do
Conselho Universitário e, portanto, a mesma não tem validade, conforme consta no artigo 7º.
Acrescentou que a taxa de dois por cento paga à UFMG é sobre o total, sendo que os dois por cento
do ICEx tem sido sobre o valor de pessoal. Após várias discussões foi apresentada a proposta de
criação de uma comissão composta de sete pessoas para reformular a resolução. Os representantes
são assim distribuídos: um representante dos funcionários técnico-administrativos, um
representante dos discentes e um representante docente de cada departamento. Decidiu-se ainda
que cada departamento indicará o seu representante na comissão. A comissão deverá apresentar
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proposta para a reunião da última quarta-feira do mês de fevereiro de 2003. Colocado
o assunto em votação foi aprovado com vinte e três votos e uma abstenção. Decidiu-se também
com treze votos que os departamentos indicarão os representantes para a referida comissão. 8.
Funcionários contratados pelo ICEx. O Sr. Diretor informou que considerando o vencimento do
convênio 3694 a partir do dia quatorze de dezembro, o saldo existente será devolvido à conta única
do tesouro nacional, devendo os bolsistas contratados para os Departamentos de Matemática e
Química serem pagos pelos referidos departamentos. 9. Correspondência recebida do
Departamento de Matemática: O Departamento de Matemática enviou correspondência com o
seguinte teor: “a Congregação autorizou a pedido dos membros discentes, a realização de uma
apresentação de “voz e violão” na praça central do prédio, no período de 12h às 13h no dia trinta de
outubro, levando em consideração que seria um evento tranqüilo e que provavelmente não
incomodaria os estudantes e professores em atividade naquele período. No entanto, os estudantes
montaram um sistema de som exagerado para o tipo de espetáculo, ofereceram vinhada para a qual
não foi pedida autorização – e, o mais grave, o espetáculo continuou até às 13h30m e só foi
suspenso devido a muita insistência do professor Paulo Antônio Machado Fonseca”. Considerando
esses fatos, a Câmara do Departamento de Matemática solicita providências para que tais situações
não voltem a acontecer, pois representam um desrespeito aos órgãos e autoridades dirigentes desta
Universidade. O professor Nivaldo Lúcio Speziali encaminhou correspondência sugerindo que as
calouradas sejam realizadas aos sábados, já que o calendário estabelece vários sábados com dias
letivos. Após conhecimento dessas correspondências, o Sr. Diretor passou a palavra ao discente
Eros Pedrosa Bhering que informou ter sido influenciado pelos colegas a adiar o evento até às
13h30m, mas considera que os fatos servem de experiência. O professor Cesar de Souza Eschenazi
esclareceu que já havia ocorrido outras vezes. Após discussões, o Sr. Diretor informou que os
próximos eventos desse tipo só serão autorizados dentro de espaço fechado, especialmente nos
auditórios I e II. 10. Solicitação do DA para definição de nova data para a realização da
calourada: Após a leitura da correspondência do DA, a qual solicita o adiamento da calourada do
dia vinte e dois de novembro para o dia cinco de dezembro, não será possível a realização do show
nesta data. Decidiu-se que poderam ser realizadas as palestras, mas o show não foi aprovado. 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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada por unanimidade na reunião do dia 18-12-2002.
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