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Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 Bismarck Vaz da Costa, Diretor do Instituto, com a
presença dos seguintes membros: Professores: Cesar de Souza Eschenazi, Roberto Luiz Moreira,
Mariza Andrade da Silva Bigonha, Marcos Antônio da Cunha Santos, Sylvie Marie Oliffson
Kamphorst Leal da Silva, Ione Maria Ferreira de Oliveira, Antônio Alfredo Ferreira Loureiro,
Ronald Dickman, Fabio Enrique Brochero Martínez, Dorila Piló Veloso, Carlos Camarão de
Figueiredo, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Helder Cândido Rodrigues, Sabino José Ferreira
Neto, Armando Gil Magalhães Neves, Nivaldo Lúcio Speziali e Grácia Divina de Fátima Silva.
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Cristina de Jesus Inácio, Maria Elisa
Paiva Silva, Rogério Mesquita Fonte Boa e Anderson Perpétuo de Souza. Representantes dos
Discentes: José Cassimiro da Silva e Rodolfo Soares de Oliveira. Justificaram a sua ausência, o
Chefe do Departamento de Física, professor João Antônio Plascak, o Coordenador do Colegiado
do Curso de Pós-Graduação em Estatística, professor Enrico Antonio Colosimo e a Coordenadora
do Colegiado do Curso de Graduação em Química, professora Amélia Maria Gomes do Val.
Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a
sessão. 1. Análise da ata do dia 1º-06-2005. Aprovada por unanimidade. 2. Homologação de
pedidos de afastamento do/no país, aprovados “ad referenda”. Os pedidos de afastamentos
listados no documento constante no "anexo 1" desta ata foram homologados por unanimidade.
3. Homologação de pedidos de progressões horizontais, aprovados “ad referenda”. Os
pedidos listados no documento constante no “anexo 2” desta ata foram homologados por
unanimidade. 4. Reavaliação de pedido de reinclusão no Curso de Física do estudante
Newton Mandarino Neto. A relatora do pedido, professora Amélia Maria Gomes do Val enviou
parecer com o histórico sobre a vida acadêmica do estudante e informou que ele foi excluído do
cadastro da UFMG por infreqüência em todas as disciplinas em que estava matriculado no
primeiro semestre de 2004 e recomendou o indeferimento do pedido de religamento do estudante.
Colocado o assunto em votação, a solicitação de reinclusão no Curso de Física foi indeferida com
dezesseis votos favoráveis e quatro abstenções. 5. Análise de recurso do estudante Farley
Freitas Almeida. O estudante entrou com recurso contra decisão da Câmara do Departamento de
Física alegando que não foi bem na prova da disciplina “Fundamentos de Mecânica”, no segundo
semestre de 2004, realizada no dia quatro de janeiro de 2005, em razão de ter perdido muito
tempo até localizar a sala onde foi realizada a prova, mudança que não tinha conhecimento.
Diante do exposto, solicita uma nova oportunidade para a realização de um segundo exame
especial. O relator do pedido, professor Geraldo Magela de Lima enviou parecer com um resumo
dos fatos e acrescentou que no seu ponto de vista os professores responsáveis pela disciplina,
bem como o Departamento de Física e o ICEx cumpriram suas obrigações no que diz respeito ao
exame especial da referida disciplina e recomenda o indeferimento do pedido. Após discussões, a
solicitação do estudante Farley Freitas Almeida foi indeferida com quinze votos a favor, dois
contra e seis abstenções. 6. Análise do pedido de reinclusão no Curso de Matemática
Computacional do estudante Luciano Marques Viana. O relator do pedido, professor
Christiano Gonçalves Becker enviou parecer informando que o estudante ingressou na
Universidade em 2001 através de vestibular, tendo sido desligado em 2004 por infreqüência.
Acrescentou que tendo em vista o histórico do caso e a inexistência de fatos novos que
justifiquem a revisão do desligamento, recomenda o indeferimento do pedido. O Coordenador do
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Curso, professor Helder Cândido Rodrigues pediu a palavra e informou que o estudante, após ter
sido jubilado, demonstrou interesse pela sua vaga na UFMG e conseguiu ser aprovado em várias
disciplinas. Após discussões, a solicitação foi colocada em votação, sendo deferida por
unanimidade, a reinclusão do estudante. Luciano Marques Viana no Curso de Matemática
Computacional, a partir do segundo semestre de 2005. 7. Análise do pedido de reinclusão no
Curso de Matemática Computacional do estudante Francisco Tadeu Freire. O relator do
pedido, professor Christiano Gonçalves Becker enviou parecer informando que o estudante
ingressou na Universidade em 2004 através de processo de transferência, tendo sido desligado já
em 2004 por infreqüência. Acrescentou que tendo em vista o histórico do caso e a inexistência de
fatos novos que justifiquem a revisão do desligamento, recomenda o indeferimento do pedido.
Após discussões, a solicitação foi colocada em votação, sendo indeferida a reinclusão do
estudante Francisco Tadeu Freire no Curso de Matemática Computacional, com dezessete votos e
cinco abstenções. 8. Análise do pedido de reinclusão no Curso de Matemática do estudante
Gestefane Rabbi Magalhães. O relator do pedido, professor Wagner Nunes Rodrigues enviou
parecer informando que o estudante foi excluído do curso por ter apresentado, por três semestres
consecutivos, rendimento semestral global insuficiente, além de já ter sido jubilado anteriormente
em 1998/2. Colocado o assunto em votação, foi indeferida a reinclusão do estudante Gestefane
Rabbi Magalhães no Curso de Matemática, com dezesseis votos e seis abstenções. 9. Análise do
pedido de reinclusão no Curso de Química do estudante Alisson José da Silva. O relator do
pedido, professor Armando Gil Magalhães Neves, fez um breve relato sobre o histórico escolar e
informou que o estudante comprovou problemas psiquiátricos. Acrescentou acreditar que o aluno
tem condições de se formar até o final deste ano. Após discussões, a solicitação foi colocada em
votação, sendo deferida por unanimidade, a reinclusão do estudante Alisson José da Silva no
Curso de Química, a partir do segundo semestre de 2005. 10. Análise de projetos de extensão e
os aprovados “ad referenda”. Após exame dos projetos, decidiu-se retirá-los de pauta, inclusive
os aprovados “ad referendum” até a definição de programa específico. 11. Estágio Probatório
do professor Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio. O Sr. Presidente colocou em discussão o
estágio probatório do professor Marcos Donizeti do Departamento de Física. Após análise do
relatório final da comissão avaliadora que considera o desempenho do professor inteiramente
satisfatório, colocou-se o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 12. Relatório
final da “Comissão para a reestruturação do ICEx”. Por se tratar de um assunto complexo e
polêmico, decidiu-se que esse assunto deve ser tratado em reunião extraordinária convocada com
pauta específica e com a presença de toda a comissão. 13. Análise do relatório de atividades de
2004 do Departamento de Estatística. O Sr. Presidente colocou em discussão o relatório de
atividades do Departamento de Estatística. A relatora, professora Mariza Andrade da Silva
Bigonha apresentou parecer que foi lido pelo plenário. Não havendo manifestações, o Sr.
Presidente colocou o relatório em votação, sendo aprovado por unanimidade. 14. Análise do
relatório de atividades de 2004 do Departamento de Matemática. O Sr. Presidente colocou
em discussão o relatório de atividades do Departamento de Matemática. A relatora, professora
Glaura da Conceição Franco apresentou parecer que foi lido pelo plenário. Não havendo
manifestações, o Sr. Presidente colocou o relatório em votação, sendo aprovado por unanimidade.
15. Análise do relatório de atividades de 2004 do Departamento de Química. O Sr. Presidente
colocou em discussão o relatório de atividades do Departamento de Química. Após a leitura do
parecer da relatora, professora Denise Burgarelli Duczmal e não havendo manifestações, o Sr.
Presidente colocou o relatório em votação, sendo aprovado por unanimidade. 16. Homenagem
ao professor Manoel Lopes de Siqueira. O Chefe do Departamento de Física encaminhou
correspondência informando que a Câmara Departamental aprovou a homenagem ao professor
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Manoel Lopes de Siqueira, dando seu nome à Biblioteca de Pós-Graduação do Departamento de
Física. Após conhecimento, a plenária endossou a homenangem. 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
junho de 2005. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada por unanimidade na reunião do dia 31-08-2005.
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