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Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e cinco, 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: Roberto Luiz Moreira, Alberto Henrique Frade
Laender, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Marcos Antônio da Cunha Santos, João Antônio Plascak,
Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva, Francisco Satuf Rezende (após às 16h), Vito
Modesto de Bellis, Antônio Alfredo Ferreira Loureiro, Enrico Antonio Colosimo, Ronald
Dickman, Israel Vainsencher, Dorila Piló Veloso, Wagner Meira Júnior, Cibele Comini Cesar,
Agostinho Aurélio Garcia Campos, Cristina Maria Marques, Sabino José Ferreira Neto, Armando
Gil Magalhães Neves e Grácia Divina de Fátima Silva. Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos: Cristina de Jesus Inácio, Maria Elisa Paiva Silva, Rogério Mesquita Fonte Boa
e Wellerson Fonseca Ribeiro. Representantes dos Discentes: Luiz Carlos de Moura e José
Cassimiro da Silva. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes
e declarou aberta a sessão. 1. Informes. O Sr. Presidente informou o motivo da ausência do
Diretor do ICEx professor Bismarck Vaz da Costa que está participando de banca examinadora
na FAPEB – Espírito Santo. Informou também o falecimento do ex-Presidente do DA-ICEx, José
Eduardo Alvim, ocorrido no último domingo e sugeriu o encaminhamento de moção de pesar à
família sendo aceito por todos os presentes. 2. Análise das atas dos dias 15-12-2004. Aprovada
após correções, com vinte e um votos e três abstenções; 16-02-2005. Aprovada com vinte votos e
quatro abstenções; 16-03-2005. Aprovada após correções, com vinte e três votos e uma
abstenção. 30-03-2005. Aprovada após correções, com vinte votos e quatro abstenções.
3. Homologação dos pedidos de afastamentos do/no país, aprovados “ad referenda”. Os
pedidos de afastamentos listados no documento constante no "anexo 1" desta ata foram
homologados, após correções, com vinte e três votos e uma abstenção. 4. Análise dos pedidos de
progressões horizontais, aprovados “ad referenda”. Os pedidos listados no documento
constante no “anexo 2” desta ata foram homologados com vinte e três votos e uma abstenção.
5. Análise dos Projetos de Extensão aprovados “ad referenda”. Após várias discussões e pela
falta da planilha resumida dos projetos dificultando a sua análise, decidiu-se colocar em votação
as seguintes propostas: 1ª Votar à homologação dos projetos ou 2ª Retirá-los de pauta e
providenciar a planilha resumida com as informações necessárias. A segunda proposta foi
aprovada com quatorze votos, dez contra e uma abstenção. 6. 1º Termo Aditivo ao Contrato
junto à Ion Indústria e Comércio Ltda. O plenário analisou o primeiro termo aditivo ao
Contrato de Cooperação Técnica com a Ion Indústria e Comércio Ltda, para desenvolvimento de
um sistema de controle de mamógrafos, coordenado pelo Departamento de Ciência da
Computação. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 7. Redistribuição dos
professores Antônio Eduardo Gomes e Cibele Queiroz da Silva. Os referidos professores do
Departamento de Estatística encaminharam pedido de redistribuição para a Universidade de
Brasília, a partir do dia primeiro de agosto do corrente ano. Informaram que o pedido é motivado
por questões familiares. Colocado o assunto em discussão, o Chefe do Departamento, professor
Marcos Antônio da Cunha Santos, esclareceu que a solicitação foi aprovada pela Câmara
Departamental. O Sr. Presidente colocou o assunto em votação, sendo aprovada a redistribuição
com vinte e um votos a favor e uma abstenção. O plenário manifestou-se lamentavelmente a
perda de dois profissionais com o perfil acadêmico dos professores Antônio Eduardo Gomes e
Cibele Queiroz da Silva. Lamentou ainda, que os atuais critérios de redistribuição da UFMG,
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mesmo em casos especiais como este,
não garantam reposição de vagas ao
Departamento. 8. Indicação de candidatos ao Prêmio FUNDEP 2005. A Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa encaminhou folderes com o regulamento do Prêmio que a cada
três anos contempla os pesquisadores e professores escolhidos de várias áreas de conhecimento,
inclusive da área de Ciências Exatas e da Terra e solicitou a indicação de representante do ICEx.
Considerando que os Departamentos não tiveram tempo suficiente para a discussão interna, o
plenário decidiu dar respaldo aos Chefes para fazer a indicação em reunião com a Diretoria,
sendo aprovado com dezenove votos a favor, um voto contra e uma abstenção. A reunião ficou
agendada para a próxima segunda-feira para fazer a escolha dos nomes a serem indicados.
9. Padronização de Horários. O professor Cesar de Souza Eschenazi apresentou aos presentes
as três propostas de padronização de horários, elaboradas juntamente com os Coordenadores de
Graduação do ICEx, em atendimento à solicitação da PROGRAD. Após várias discussões,
colocou a proposta de horários, constante no “anexo 3” desta ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 10. Processo Disciplinar contra o estudante Danilo Vieira Rios. O Sr.
Presidente informou que a Procuradoria Jurídica enviou parecer sobre o processo administrativo
disciplinar nº 23072.030976/03-11, referente à denúncia de depredação do patrimônio público e
pela má conduta dos estudantes Danilo Vieira Rios e Leonardo Alves da Costa do Curso de
Química, no qual é sugerida a punição de trinta dias de suspensão ao estudante Danilo. Colocado
o parecer da PJ em votação, foi aprovada a suspensão de trinta dias ao referido estudante, com
dezessete votos a favor e duas 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 sete de abril de
2005.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada com vinte e quatro votos e duas abstenções na reunião do dia 1º-06-2005.
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