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Aos vinte e oito dias do mês de abril 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,
Antônio Otávio Fernandes, Sebastião Lira Filho, Hans-Dieter Erhard K. Pfannes, Sylvie M.
Oliffson Kamphorst L. da Silva, Ione Maria Ferreira de Oliveira, Antônio Alfredo Ferreira
Loureiro, Dorila Piló Veloso, Rodrigo Lima Carceroni, Cibele Comini César, Agostinho Aurélio
Garcia Campos, Márcia Maria Fusaro Pinto, Amélia Maria Gomes do Val, Sabino José Ferreira
Neto, Armando Gil Magalhães Neves, Nivaldo Lúcio Speziali e Helder Cândido Rodrigues.
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Cristina de Jesus Inácio, Maria Elisa
Paiva Silva, Juliana Alves dos Santos Oliveira e Wellerson Fonseca Ribeiro. Representantes dos
Discentes: Diego Guilherme da Costa Gomes, José Eduardo Alvim, Luiz Carlos de Moura,
Rodrigo dos Santos Crepalde e Fabiana Lopes Fernandes. Havendo quorum regulamentar, o Sr.
Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. Informações: O Sr. Presidente
informou sobre os seguintes pontos: 1.1- O recurso contra a decisão de não conceder bolsas para
o projeto PAD que prevê monitores para o LRC já havia sido julgado e que foram destinadas oito
bolsas para esse fim. Dessa forma o laboratório será reaberto assim que os monitores forem
selecionados. 1.2- Informou que na última reunião do Conselho Universitário foi constituída uma
Comissão para apresentar estudos sobre a viabilidade de se instituir o regime de 40 horas na
UFMG. 2. Análise da ata da reunião de 31-03-2004. A pedido da professora Sylvie foi retirada
de pauta para análise na próxima reunião. 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. Análise dos projetos de
extensão. Os projetos listados no documento constante no “anexo 2” desta ata foram
aprovados com quinze votos a favor, dois votos contra e sete abstenções. 5. Proposta de
mudança na composição da Congregação. Por estar enfrentando problemas de quórum, a
Diretoria do ICEx apresentou proposta de alteração na constituição da Congregação. Após
discustir a proposta apresentada decidiu-se que no impedimento dos Coordenadores e
Subcoordenadores de Pós-Graduação e Graduação, o representante do Colegiado passe a ser o
decano daquele órgão. Decidiu-se ainda que a proposta da nova constituição da Congregação
deve retornar numa próxima reunião para votação final. 6. Análise do pedido de recurso da
aluna Silvana da Malta Olinda. A acadêmica Silvana recorre da decisão do Colegiado de
Curso de Matemática de cancelar sua matrícula por insuficiência de desempenho. Após análise do
parecer do relator do processo, professor José Lopes de Siqueira Neto, decidiu-se pela
manutenção da exclusão com o seguinte resultado: vinte e um votos a favor e sete abstenções. 7.
Análise do Processo Administrativo dos alunos do Curso de Especialização em Ciência da
Computação. O Sr. Presidente fez a leitura do parecer final da Comissão Disciplinar que apurou
os fatos e após discussões foram apresentadas duas propostas: 1ª proposta: trinta dias mais
transcrição no histórico escolar para caracterizar antecendentes, 2ª proposta: Adverência oral
com transcrição no histórico escolar para caracterizar antecendentes. A 2ª proposta recebeu 15
votos, enquanto a 1ª recebeu 12 votos. 8. Análise do Recurso do Colegiado do Curso de
Química contra decisão da Câmara do Departamento de Física. O Sr. Presidente informou
a plenária o conteúdo do documento do Colegiado de Química e passou a palavra a professora
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Amélia Maria Gomes do Val que fez a leitura do documento resposta do professor Elmo Salomão
Alves do Departamento de Física e do documento recebido em resposta à consulta da Prograd.
Após discussões, a plenária acatou a interpretação da PROGRAD com vinte e quatro votos a
favor, três votos contra e duas abstenções. Decidiu ainda que o Departamento de Física deve
cumprir o Regimento Geral em toda e qualquer atividade acadêmica da graduação, e sugeriu que
a Câmara do Departamento encaminhe à PROGRAD o pedido de excepcionalidade das
disciplinas de um crédito. 9. Banca do Concurso de Professor Titular do Departamento de
Química. A professora Ione apresentou a banca do concurso. Após discussões, votou-se obtendo
o seguinte resultado: vinte e quatro votos a favor e três abstenções. Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Cesar de
Souza Eschenazi, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros
presentes, em livro complementar a este. Belo Horizonte, vinte e oito de abril de dois mil e
quatro.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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