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Aos trinta e um dias do mês de agosto 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, José Domingos Fabris,
Alberto Henrique Frade Laender, Marcos Antônio da Cunha Santos, João Antônio Plascak, Paulo
Antônio Fonseca Machado, Ione Maria Ferreira de Oliveira, Antônio Alfredo Ferreira Loureiro,
Enrico Antônio Colosimo, Ronald Dickman, Israel Vainsencher, Ela Mercedes Medrano de
Toscano, José Guilherme Martins Alves Moreira, Helder Cândido Rodrigues, Amélia Maria
Gomes do Val, Nivaldo Lúcio Speziali, Gracia Divina de Fatima Silva, Wagner Nunes
Rodrigues, Cristina de Jesus Inácio, Maria Elisa Paiva Silva, Juliana Alves dos Santos Oliveira,
Anderson Perpétuo de Souza e Gustavo Henrique Machado. Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos: Cristina de Jesus Inácio. Representante dos Discentes: Rodolfo
Soares de Oliveira. Justificou a sua ausência, o Coordenador do Colegiado do Curso de PósGraduação em Ciência da Computação, professor Antônio Alfredo Ferreira Loureiro. Havendo
quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão.
1. Informes. O Sr. Presidente informou que em reunião realizada no dia 23 de agosto, o Colégio
Eleitoral da UFMG definiu as regras que nortearão a consulta à comunidade acadêmica para a
escolha dos próximos reitor e vice-reitor da Instituição e que caso seja necessário, haverá
segundo turno. Em seguida, solicitou ao plenário permissão para trazer os candidatos ao ICEx
para apresentação de suas propostas, sendo aprovado por unanimidade a apresentação de cada
chapa em separado. 2. Análise da ata da reunião do dia 29-06-2005. Aprovada por
unanimidade, após modificações. 3. Análise de 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 de projetos de extensão. O Sr. Presidente
informou que há vários projetos de extensão com valor pequeno e sugeriu definir um valor
mínimo para ter aprovação pela Congregação, podendo os projetos de valor inferior serem
aprovados “ad referendum”. Colocada a sugestão em votação, foi aprovada com vinte votos a
favor e uma abstenção que os projetos com valor até um mil reais serão aprovados
“ad referendum”. Em seguida, passou-se à análise dos projetos de extensão, sendo aprovados
com dezenove votos favoráveis e duas abstenções, os projetos listados no documento constante
no "anexo 2" desta ata 5. Indicação de representante do ICEx junto ao Conselho
Universitário. O Sr. Presidente informou que está vencido o mandato do representante do ICEx
junto ao Conselho Universitário. Não tendo recebido sugestões de nomes, a Diretoria indica os
professores Marcos Antônio da Cunha Santos do Departamento de Estatística, como titular e José
Domingos Fabris do Departamento de Química, como suplente. Colocado o assunto em votação,
foi aprovada por unanimidade a indicação dos referidos professores junto ao Conselho
Universitário. 6. Análise de relatório de atividades de 2004 do Departamento de Ciência da
Computação. O Sr. Presidente colocou em discussão o relatório de atividades do Departamento
de Ciência da Computação. O relator, professor Hélio Chacham apresentou parecer que foi lido
pelo plenário. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente colocou o relatório em votação,
sendo aprovado por unanimidade. 7. Análise do relatório final da Comissão para a
reestruturação do ICEx. Decidiu-se convocar a reunião extraordinária para análise do relatório
final da Comissão para o dia quatorze de setembro.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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8. Proposta para concessão do Título de Professor Emérito ao professor Francisco César de
Sá Barreto. O Departamento de Física encaminhou proposta de concessão do Título de Professor
Emérito ao professor Francisco César de Sá Barreto. Porém, como não houve quorum mínimo
regulamentar de dois terços da totalidade de seus integrantes, conforme determina o § 2º do Art.
96 do Regimento Geral que trata da indicação de Professor Emérito, o Sr. Presidente retirou o
assunto de pauta, devendo este assunto retornar na próxima reunião. 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, trinta e
um de agosto de 2005.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada por unanimidade na reunião do dia 28-09-2005.
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