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Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e seis, 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, Virgílio Augusto Fernandes
Almeida, Alberto Henrique Frade Laender, Marcos Antônio da Cunha Santos, João Antônio
Plascak, Paulo Antônio Fonseca Machado, Ione Maria Ferreira de Oliveira, Enrico Antônio
Colosimo, Israel Vainsencher, Humberto Osório Stumpf, Renato Antônio Celso Ferreira, José
Guilherme Martins Alves Moreira, Helder Cândido Rodrigues, Amélia Maria Gomes do Val,
Gastão de Almeida Braga, Grácia Divina de Fátima Silva, João Pedro Braga e Wagner Meira
Júnior. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos : João Fernandes da Silva,
Leonardi Dionísio Ferreira, Marley Alisson Perdigão de Assis e Anderson Perpétuo de Souza.
Representantes discentes : Rodrigo Duarte Silva, Alessandro Frederico Cassimiro Pereira,
Adalberto Pinheiro Nunes e Rodolfo Soares de Oliveira. Justificadas as ausências dos
professores Antônio Alfredo e Geraldo Robson, Coordenador e Subcoordenador do Colegiado de
Pós-Graduação de Computação que estavam participando do SBRC 2006 em Curitiba-PR.
Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes, e declarou
aberta a sessão. 1. Proposta de implementação do Curso de Licenciatura em Química,
Modalidade a Distância, do Departamento de Química. O Senhor Presidente solicitou à Chefe
do Departamento de Química, Profa. Ione, que fizesse uma explanação sobre o Curso. A
Professora Ione começou informando que este será o primeiro curso de educação a distância em
Química do Brasil, e que o curso já foi bastante discutido e aprovado em todas as instâncias,
faltando a aprovação pela Congregação. Em seguida, solicitou à Professora Amélia Maria Gomes
do Val, Coordenadora do Colegiado de Graduação de Química que fizesse algumas colocações.
A professora Amélia iniciou explicando a grade curricular e carga horária do curso, informando
que estas haviam sido modificadas em relação ao projeto enviado anteriormente. A professora
justificou as diferenças entre as grades curriculares do curso presencial e o apresentado no projeto
e encerrou sua fala apresentando, em linhas gerais, a estrutura e o funcionamento do curso. Após
o encerramento de sua apresentação, o assunto foi colocado em discussão e vários membros da
Congregação questionaram sobre o diploma do curso a distância ser ou não o mesmo do curso
presencial; sobre a qualidade do curso; que se o mesmo for aprovado, não se pode esquecer que a
avaliação tem que ser bem acompanhada e que a mesma seja presencial; sobre o espaço físico;
sobre como os recursos serão alocados, não podendo se esquecer que os cursos a distância não
devem sobrecarregar os encargos didáticos dos professores da UFMG. As professoras Ione e
Amélia responderam a todos os questionamentos, deixando claro que haverá um tutor
coordenador do curso e que o mesmo estará nos pólos de quinze em quinze dias, para
acompanhamento dos alunos. Passando ao encaminhamento, o Senhor Presidente, professor
Bismarck fez a proposta: No projeto deve constar que no diploma emitido deve ficar
caracterizado que o título foi obtido por curso à distância. Por exemplo: “Licenciatura
em Química – Obtido no Polo...”. Deve ficar claro no projeto que as avaliações serão
elaboradas pelos respectivos Departamentos envolvidos, isto é, disciplinas lecionadas
por um determinado Departamento terá sua avaliação feita pela equipe responsável
pela disciplina presencial daquele departamento, nos moldes dos cursos tradicionais.
O curso deve ser avaliado de 2 (dois) em 2 (dois) anos por comissão de 3 (três)
membros escolhidos pela Congregação do ICEx. A criação do curso e sua execução não
poderá: a) implicar em acréscimo dos atuais encargos didáticos ou administrativos do
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corpo docente ou técnico-administrativo do ICEx; b) implicar em qualquer
aumento no custo de manutenção dos prédios e equipamentos ou com a aquisição de
material didático. A proposta foi colocada em votação, tendo recebido 18 (dezoito) votos a
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favor, 3 (três) contrários e 5 (cinco) abstenções. Não havendo tempo hábil para discussões dos
demais pontos da pauta, o Senhor Presidente solicitou apenas que se decidisse como seriam os
horários de aula e expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2006, ficando então
da seguinte forma: Nos dias de jogos do Brasil na Copa o horário acadêmico no ICEx será –
Jogos às 12 horas – de 7h30min às 11h, e de 15h em diante; Jogos às 16 horas – de 7h30min às
12h55min, e de 19h em diante . Em seguida, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
sessão, da qual, eu, Cristiane Martins Nunis, 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 maio de 2006. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 6 de dezembro de 2006.
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