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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quatro, 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,
Virgílio Augusto Fernandes Almeida, Antônio Eduardo Gomes (até às 15h), Sebastião Lira Filho
(após às 15h), Hans-Dieter Erhard K. Pfannes, Sylvie M. Oliffson Kamphorst L. da Silva, Ione
Maria Ferreira de Oliveira, Wagner Meira Júnior, Cibele Comini César, Amélia Maria Gomes do
Val, Aba Israel Cohen Persiano, Humberto Osório Stumpf, Rosana Zacarias Domingues e Sabino
José Ferreira Neto. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Anderson
Perpétuo de Souza e Lucas Rocha da Costa. Representantes dos Discentes: Bruno Mattar Lima,
Diego Guilherme da Costa Gomes, José Eduardo Alvim, Luiz Carlos de Moura e Rodrigo dos
Santos Crepalde. Justificou a ausência, o Coordenador do Colegiado do Curso de
Graduação em Física, professor Agostinho Aurélio Garcia Campos. Havendo quorum
regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão.
Informações: 1. O Sr. Presidente informou que o Projeto do Curso Vespertino em Ciência da
Computação foi entregue à Reitora com a presença da Pró-Reitora de Graduação. 2. Informou
que provavelmente o LCC – Laboratório de Computação Científica sairá do ICEx, em virtude de
acordo feito com a Reitoria. 3. Esclareceu que o Setor de Patrimônio do ICEx não tem
funcionado bem e que planeja juntar as três Seções: Almoxarifado, Compras e Patrimônio e
acrescentou que está tentando um funcionário para essa função. Em seguida, A professora Sylvie
M. Oliffson Kamphorst L. da Silva solicitou autorização, sendo aceito pelo plenário, para incluir
na pauta os Projetos PAE, PID e PAD para manifestação da Congregação através de moção à
Prograd, que é parte integrante desta ata. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade o
encaminhamento da moção à Prograd. O Sr. Presidente leu documento sobre recurso enviado à
Prograd referente ao Projeto PAE para o Laboratório de Recursos Computacionais que não foi
aprovado pela Pró-Reitoria. 1. Orçamento e Medidas Econômicas no ICEx. O Sr. Presidente
fez um relato da crise financeira por que passa a UFMG e das decisões tomadas pela
Administração Central e Diretores de Unidade para superar a crise. O representante dos
funcionários técnico-administrativos Lucas Rocha da Costa manifestou-se contra o fato da
Reitoria ter deixado de fora dessa discussão os funcionários técnico-administrativos ao não
convocar reuniões, pelo menos as regimentais, do Conselho de Diretores para discutir a atual
crise da UFMG. 2. Análise da ata da reunião do dia 17-12-2003. A ata foi aprovada com uma
abstenção. 3. Homologação dos pedidos de afastamentos do país, aprovados "ad
referenda". Os pedidos de afastamentos listados no documento constante no "anexo 1" desta ata
foram homologados por unanimidade. 4. Homologação dos pedidos de progressões
horizontais, aprovados “ad referenda". Os pedidos listados no documento constante no
"anexo 2" desta ata foram homologados por unanimidade. 5. Homologação dos projetos de
extensão aprovados “ad referenda”. Os projetos listados no documento constante no “anexo 3”
desta ata foram homologados com treze votos a favor, dois votos contra e três abstenções. 6.
Análise dos projetos de extensão. Após aceito pelo plenário foi incluído na pauta o projeto de
extensão “Formação continuada de educadores das escolas de ensino médio da rede pública
estadual de Goiás, sob a coordenação do professor Grey Ercole, que passa a fazer parte da relação
anexa dos projetos. Em seguida, os projetos listados no documento constante no “anexo 4”
desta ata foram aprovados com quinze votos a favor, dois votos contra e quatro abstenções.
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7. Proposta de Composição do Colegiado do Curso de Matemática Computacional. O Sr.
Presidente passou a palavra à professora Sylvie M. Oliffson Kamphorst L. da Silva que
apresentou a proposta para o Colegiado do Curso de Matemática Computacional, com a seguinte
composição: Coordenador, Subcoordenador, um representante do Departamento de Matemática,
um representante do Departamento de Ciência da Computação, um representante das Unidades
participantes do Curso e um representante dos discentes do Curso. Em seguida, passou-se à
definição dos critérios para a composição do referido Colegiado: o Coordenador e o
Subcoordenador serão eleitos pelos membros do Colegiado, dentre os docentes do Departamento
de Matemática e do Departamento de Ciência da Computação. Necessariamente, o Coordenador e
o Subcoordenador serão de departamentos distintos. Todos os representantes terão um suplente.
As Unidades que terão representantes no Colegiado serão indicadas pela Congregação do ICEx.
Necessariamente, o representante e seu suplente serão de Unidades distintas. Colocada a
proposta de composição do Colegiado do Curso de Matemática Computacional em votação, foi
aprovada com uma abstenção. 8. Entrega dos Diários de Classe. O Sr. Presidente esclareceu que
novamente neste semestre teve professores que não entregaram os diários de classe dentro da data
limite prejudicando os estudantes que integralizaram os créditos, mas não puderam colar grau,
pois havia nota pendente. Solicitou aos chefes dos departamentos para cobrarem aos professores a
cada final de semestre o cumprimento no prazo de entrega dos referidos diários. 9. Projeto de
Drenagem do prédio do ICEx. O Sr. Presidente informou que os funcionários do Setor de
Manutenção do ICEx trabalham num local insalubre, sendo necessário mudá-los urgente para
outro local. Em seguida explicou o objetivo do projeto de drenagem e apresentou o croqui para o
plenário e informou a todos que o croqui estará disponível para consulta na Diretoria até a
semana após o feriado da Semana Santa. 10. Indicação de Representantes dos Departamentos
de Matemática e Química junto à Copeve. O Sr. Presidente colocou em discussão a indicação
dos professores Gilcione Nonato Costa do Departamento de Matemática e Luiz Otávio Fagundes
Amaral do Departamento de Química como representantes junto ao Conselho Acadêmico da
Copeve. Após tomar conhecimento do curriculum dos referidos professores, foi colocado o
assunto em votação sendo aprovado por unanimidade. 11. Programação das Atividades de
Recepção aos Novos Alunos. O Sr. Presidente esclareceu que a última festa realizada pelos
discentes na arena foi autorizada pela Diretoria, porém os estudantes serviram vinho contrariando
as normas que proibem o uso de bebidas alcóolicas nos espaços internos da UFMG. Em seguida,
passou a palavra à professora Sylvie M. Oliffson Kamphorst L. da Silva que manifestou-se sobre
a necessidade urgente de criação de comissão para definir as festas de calouradas no ICEx. Dado
o adiantado da hora, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão,
da qual, eu, Norma Eduarda da Fonseca, na qualidade de Secretária Geral, lavrei a presente ata
que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes, em livro complementar a este. Belo
Horizonte, trinta e um de março de doisxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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