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Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 Cesar de Souza Eschenazi, Vice-Diretor do Instituto, com
a presença dos seguintes membros: Professores: Antônio Eduardo Gomes, Hans-Dieter Erhard
K. Pfannes, Francisco Satuf Rezende, Vito Modesto de Bellis, Mário Jorge Dias Carneiro, Dorila
Piló Veloso, Wagner Meira Júnior, Cibele Comini Cesar, José Guilherme Martins Alves Moreira,
Márcia Maria Fusaro Pinto, Amélia Maria Gomes do Val, Armando Gil Magalhães Neves,
Nivaldo Lúcio Speziali e Helder Cândido Rodrigues. Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos: Lucas Rocha da Costa, Maria Elisa Paiva Silva e Wellerson Fonseca Ribeiro.
Representantes dos Discentes: Leonardo Ferreira Calazans, Luiz Carlos de Moura e Fabiana
Lopes Fernandes. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes e
declarou aberta a sessão. 1. Análise das atas das reuniões dos dias 31-03, 28-04 e 21-05-2004.
Colocadas em votação, a ata do dia 31-03 foi aprovada com oito abstenções, a do dia 28-04 foi
aprovada com duas abstenções e a do dia 21-05 foi aprovada com uma abstenção.
2. 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 com dezenove votos a favor e uma abstenção. 3. Homologação dos pedidos de
progressões horizontais, aprovados "ad referenda". Os pedidos de progressões listados no
documento constante no "anexo 2" desta ata foram homologados com dezoito votos a favor e
duas abstenções. 4. Análise dos projetos de extensão. Os projetos listados no documento
constante no “anexo 3” desta ata foram aprovados com quinze votos a favor, quatro votos
contra e uma abstenção. 5. Análise do pedido de recurso da estudante Flávia Fernandes da
Cruz. A estudante Flávia recorreu da decisão do Colegiado do Curso de Química de cancelar sua
matrícula por insuficiência de desempenho. Após análise do parecer do relator do processo,
professor Helder Cândido Rodrigues, decidiu-se pela manutenção da exclusão com o seguinte
resultado: quatorze votos a favor e seis abstenções. 6. Análise do pedido de recurso do
estudante Tamás Gontijo Bodolay. O estudante Tamás, através de sua procuradora, recorreu da
decisão do Colegiado do Curso de Física sobre o indeferimento do seu pedido de trancamento
total de matrícula do primeiro semestre de 2004. A relatora do processo, professora Denise
Burgarelli Duczmal votou pela manutenção do indeferimento do pedido do estudante. Após
análise e discussões, considerando o retorno de Tamás ao país até o dia 21-06-2004, decidiu-se
por unanimidade: 1) solicitar que ele se apresente pessoalmente ao Coordenador do Curso de
Física, professor José Guilherme Moreira até o dia 25 de junho de 2004, para mostrar suas
intenções com relação à continuidade do curso. 2) suspensão do processo de trancamento total de
matrícula e adiamento da decisão para a próxima reunião. 7. Correspondência do professor
Eduardo de Campos Valadares - Segurança. O Sr. Presidente fez a leitura da correspondência
que foi circulada na rede e encaminhada à Congregação. Em seguida, informou que a Comissão
de Segurança tinha a intenção de fazer uma cartilha para divulgação, porém em virtude de
mudanças na Universidade com relação à Segurança decidiu-se aguardar um pouco. 8. Outros
Assuntos – Análise de Convênios. 1. Convênio entre a UFMG e o CETEC. O Sr. Presidente
passou a palavra ao professor Wagner Meira Júnior que informou sobre o convênio vinculado ao
Protocolo de Intenções firmado entre a UFMG e o Centro Tecnológico de Minas Gerais,
convênio/contrato UFMG nº 016/98.00, cujo objeto visa a participação do Departamento de
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Ciência da Computação através do professor José Lopes de Siqueira Neto, como pesquisador
no projeto do Fundo Setorial CT-Hidro-FINEP, intitulado “Conservação de Recurso Hídrico
no âmbito da gestão Ambiental e Agrícola de Bacia Hidrográfica, com duração até julho de 2005.
Colocado em votação, foi aprovado com dezoito votos a favor e três abstenções. 2. Prestação de
Serviços entre a FUNDEP e a Caixa Econômica Federal. Em seguida, o professor Wagner
explicou sobre a proposta de prestação de consultoria: “Plano de Capacidade da Infra-Estrutura
de TI da Caixa Econômica Federal”, referente ao contrato de prestação de serviços de consultoria
externa celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Fundação de Desenvolvimento de
Pesquisa – FUNDEP, cujo objeto visa elaborar o projeto de planejamento da capacidade de infraestrutura de tecnologia da informação da Caixa Econômica Federal. Colocado em votação foi
aprovado com quinze votos a favor e seis abstenções. Nada mais havendo a tratar, 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, vinte e
seis de maio de dois mil e quatro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada por unanimidade na reunião do dia 30-06-2004
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