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Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e seis, às quatorze horas, na sala 3123, reuniuse 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: João Antônio Plascak, Paulo Antônio Fonseca Machado,
Ione Maria Ferreira de Oliveira, Ronald Dickman, Israel Vainsencher, Ela Mercedes Medrano de
Toscano, José Guilherme Martins Alves Moreira, Helder Cândido Rodrigues, Amélia Maria
Gomes do Val, Gastão de Almeida Braga, Grácia Divina de Fátima Silva, Wagner Nunes
Rodrigues e João Pedro Braga. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: João
Fernandes da Silva, Josué dos Santos Oliveira, Marley Alisson Perdigão de Assis e Anderson
Perpétuo de Souza. Representantes Discentes: Rodrigo Duarte Silva e Rodolfo Soares de
Oliveira. Justificada a ausência dos Professores Marcos Antônio da Cunha Santos, Enrico
Antônio Colosimo, Humberto Osório Stumpf, Alberto Henrique Frade Laender e Mariza
Bigonha. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes, e declarou
aberta a sessão. 1. Análise da ata da reunião da Congregação do dia 26-04-2006. Após
pequenas modificações, o assunto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 2.
Análise dos pedidos de progressões horizontais, aprovados “ad referenda”. Os pedidos
listados no documento constante no “anexo 1” desta ata foram homologados por unanimidade.
3. Análise dos pedidos de afastamentos do/no país, aprovados “ad referenda”. Os pedidos de
afastamentos listados no documento constante no "anexo 2" desta ata foram homologados por
unanimidade, após pequenas correções de digitação pelo Setor de Pessoal. 4. Análise de Projetos
de Extensão. O Presidente esclareceu que os projetos aprovados “ad referendum” são os que não
passam do valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Foi colocado em discussão o primeiro grupo de
projetos, os coordenados pelo prof. Antônio Mendes Ribeiro. Sem muitos comentários, foi
colocado em votação e aprovado com 2 (duas) abstenções. O segundo grupo, foi o Projeto
coordenado pelo prof. Antônio Otávio Fernandes. O professor foi chamado e explicou que esse é
o projeto “guarda-chuva”, que depois virão os Termos Aditivos adicionais, que por enquanto, são
as regras que foram estabelecidas. Colocado em discussão, não foi feito nenhum comentário, nem
observação, em seguida, colocado em votação, foi aprovado com 4 (quatro) abstenções. Em
seguida, passou-se a discussão do terceiro grupo de projetos. Sem comentários, nem observações,
o mesmo foi colocado em votação e aprovado com 5 (cinco) abstenções. 5. Análise do Parecer
do Relatório Anual de Atividades do Departamento de Química – 2005. O Presidente
perguntou à Chefe do Departamento de Química, se precisaria haver alterações no parecer do
Prof. Luiz Alberto Cury, ao que ela respondeu que sim, e esclareceu que havia algumas
contradições no mesmo. O assunto foi colocado em discussão, e a congregação recomendou que
o relator revisasse o parecer com relação ao conteúdo das informações. Em seguida, o assunto foi
colocado em votação, sendo aprovado com ressalvas ao parecer e uma abstenção. 6. Análise do
Parecer do Relatório Anual de Atividades do Departamento de Matemática – 2005. O Chefe
do Departamento de Matemática solicitou uma correção em um dos parágrafos do parecer da
relatora, Profa. Glaura Franco, referente a vagas de docentes, ficando então o parágrafo corrigido
dessa maneira: “...O departamento fez o pedido de três vagas na categoria professor adjunto (2
de expansão) e uma vaga na categoria professor titular. O CEPE concedeu uma vaga de professor
adjunto e três de professor titular”. Colocado o assunto em discussão, foi pedido esclarecimentos
no item 3. Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, aos quais o Prof. Paulo Antônio explicou
prontamente. Em seguida, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 7. Análise
do Parecer do Relatório Anual de Atividades do Departamento de Física. O Presidente
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perguntou se havia algo a acrescentar no parecer. Respondido que não, o assunto foi
colocado em discussão, sem nenhum comentário ou observação, foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 8. Recurso de reinclusão no Curso de Química da aluna Patrícia
Mesquita Nunes. Conforme combinado na reunião anterior, a Profa. Amélia Maria Gomes do
Val, Coordenadora do Colegiado do Curso de Química, trouxe maiores informações sobre o
desempenho da estudante em disciplinas isoladas no 1º semestre de 2006. Foi perguntado se
havia condições dela terminar o curso nos próximos dois semestres. Respondido que sim, o
assunto foi colocado em discussão, e bastante debatido pela coordenadora do colegiado de
química e demais membros da congregação. O assunto foi colocado em votação, e aprovado com
uma abstenção. 9. Informes. Foi solicitado pelo Presidente referendar os nomes dos professores
Fernando Augusto Batista e Dario Windomöller, como representantes, respectivamente, da área
de Física e da área de Química do ICEx, junto à COPEVE. O assunto foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente 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,
vinte
e
seis
de
abril
de
2006.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada na reunião do dia 28 de março de 2007.
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