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Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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, Antônio Otávio
Fernandes, Antônio Eduardo Gomes, Hans-Dieter Erhard Karl-Heinz Pfannes, Sylvie M. Oliffson
Kamphorst Leal da Silva, Vito Modesto de Bellis, Ronald Dickman, Dorila Piló Veloso, Wagner
Meira Júnior, Cibele Comini Cesar, José Guilherme Martins Alves Moreira, 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 TécnicoAdministrativos: Cristina de Jesus Inácio, Maria Elisa Paiva Silva, Juliana Alves dos Santos
Oliveira e Anderson Perpétuo de Souza. Representante dos Discentes: Luiz Carlos de Moura.
Justificaram a sua ausência, o representante do ICEx junto ao CEPE, professor Alberto
Henrique Frade Laender e o Coordenador do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em
Estatística, professor Enrico Antônio Colosimo. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente
cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. 1. Informes. 1. O Senhor Presidente
esclareceu sobre a necessidade dos departamentos, professores e funcionários, procederem à
realização do Inventário Anual dos bens móveis, até o dia 30 de outubro de 2004, de acordo com
a Portaria nº 02696 da Magnífica Reitora. 2. Parabenizou os estudantes pelas eleições do DA que
transcorreram tranquilamente e a chapa eleita. 3. Informou sobre o início das obras para solução
das enchentes no ICEx e a necessidade de fechar temporariamente a portaria secundária e
garantiu que essa portaria não será fechada definitivamente. 2. Análise da ata da reunião do dia
25-08-2004. Aprovada após modificações com dezessete votos a favor e duas abstenções.
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 de progressões listados no documento constante no
"anexo 2" desta ata foram homologados por unanimidade. 5. Análise dos projetos de extensão,
aprovados “ad referenda”. Os projetos listados no documento constante no “anexo 3” desta ata
foram homologados com quatorze votos a favor e cinco abstenções. 6. Análise dos Projetos de
Extensão. Os projetos listados no documento constante no “anexo 4” desta ata foram
aprovados com dezessete votos a favor, duas abstenções e dois votos contra. 7. Análise do
relatório anual de atividades do Departamento de Matemática. O Sr. Presidente colocou em
discussão o relatório de atividades do Departamento de Matemática. O relator, professor Nivaldo
Lúcio Speziali fez um breve relato e esclareceu alguns pontos levantados. A Chefe do
Departamento de Matemática, professora Sylvie M. Oliffson Kamphorst Leal da Silva,
manifestou-se e registrou novamente seu protesto feito por ocasião da análise do relatório de
atividades de 2002, referente aos dados incorretos lançados pelo sistema INA com relação ao
funcionário Edimar Rodrigues Peres, que consta na relação de servidores do Departamento de
Matemática, apesar de ter sido liberado pela Universidade para outro órgão em Mato Grosso,
prejudicando o Departamento no momento de solicitação de vagas de funcionários técnicoadministrativos. Na oportunidade, solicitou ao Diretor tomar as providências junto ao DP para
proceder à referida correção. Não havendo mais manifestações, o Sr. Presidente colocou o
relatório em votação, sendo aprovado por unanimidade. 8. Proposta de Composição do
Colegiado do Curso de Sistema de Informação. O Sr. Presidente passou a palavra ao
professor Wagner Meira Júnior que apresentou a proposta para o Colegiado do Curso de
Sistema de Informação, com a seguinte composição: Coordenador, Subcoordenador, dois
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representantes do Departamento de Ciência da Computação, um representante da Escola de
Ciência da Informação, um representante da Faculdade de Ciências Econômicas, um
representante do ICEx e dois representantes dos discentes do Curso. Em seguida, decidiu-se que o
Coordenador e o Subcoordenador serão eleitos pelos membros do Colegiado e todos os
representantes terão um suplente. Colocada a proposta de composição do Colegiado do Curso de
Sistema da Informação em votação, foi aprovada por unanimidade. Outros Assuntos:
1. Prestação de Contas do Curso de Especialização em Estatística. O relator, professor Paulo
Antônio Fonseca Machado, enviou parecer informando que o Curso oferecido para profissionais
da Universidade Estadual de Montes Claros foi realizado no período de agosto de 1998 a julho de
2000. Informou que diante dos projetos e relatório apresentados o curso transcorreu de maneira
adequada e gerou receita que cobriu os custos, apesar da grande diferença entre a previsão inicial
e a apuração final. Acrescentou que as regras referentes às taxas devidas aos órgãos da UFMG
foram adequadamente seguidas, sendo favorável à aprovação. O Sr. Presidente passou a palavra
ao Chefe do Departamento de Estatística, professor Antônio Eduardo Gomes que prestou os
esclarecimentos solicitados. Colocado em votação, a prestação de contas foi aprovada com
dezesseis votos a favor e três abstenções. 2. Curso de Especialização em Estatística. Em
seguida, passou-se à discussão sobre o reoferecimento do Curso de Especialização em Estatística.
O curso será ofertado no ICEx, sob a coordenação da professora Ela Mercedes Medrano de
Toscano, com início previsto para março de 2005, duração de 18 meses, com aulas às segundas,
quartas e sextas-feiras, no horário de dezenove e trinta às vinte e duas horas. Após discussões, o
Chefe do Departamento respondeu às questões levantadas. Não havendo mais manifestações, o
reoferecimento do curso foi colocado em votação, sendo aprovado com dezesseis votos a favor e
quatro abstenções. 3. Curso de Especialização em Matemática. A Chefe do Departamento,
professora Sylvie M. Oliffson Kamphorst Leal da Silva esclareceu que o professor Francisco
Dutenhefner apresentou o projeto de Especialização em Matemática, em três ênfases: Álgebra,
Cálculo e Geometria. Acrescentou que o curso é o reoferecimento das turmas 3 e 4 para
professores de Ensino Médio e Superior e que será ofertado à noite. Após os esclarecimentos
solicitados, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado com dezesseis votos a favor e
quatro abstenções. 4. Convênio com a Embrapa - 2º Termo Aditivo. O Sr. Presidente informou
que o 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 057/03-00, a ser firmado entre a UFMG e a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, tem o objetivo de estabelecer o repasse do
recurso complementar das segunda e terceira parcelas do convênio sob a coordenação do
professor Délio Soares Raslan do Departamento de Química. Colocado em votação, foi aprovado
com quatorze votos a favor e cinco abstenções. 5. Convênio com a Embrapa –
Projeto/Subprojeto 084/02-02/01. O referido projeto “Modificação do Processo de Produção de
Fibras de Carbono a partir de Piches Vegetais visando a Melhoria da Qualidade das Fibras
Obtidas”, é financiado pelo PRODETAB/EMBRAPA, sob a coordenação da professora Vânya
Maria Duarte Pasa do Departamento de Química. O Convênio nº 99/03 UFMG já havia sido
aprovado pela Câmara do Departamento de Química em 31-07-2003 e pela Congregação em 2008-2003, porém por falta de publicação do convênio na ocasião, os recursos financeiros
não foram liberados, sendo necessária a elaboração de um novo termo contratual e,
conseqüentemente, todos os trâmites anteriormente realizados. Colocado em votação, o Convênio
foi aprovado com treze votos a favor e cinco abstenções. Nada mais havendo a constar, 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 por todos os presentes em livro complementar a este. Belo Horizonte, vinte e nove de
outubro de 2004.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada com duas abstenções na reunião do dia 27-10-2004
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