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Aos trinta dias do mês de agosto 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: Alberto Henrique Frade Laender, Marcos Antônio da Cunha
Santos, Luiz Alberto Cury, Alberto Berly Sarmiento Vera, Antônio Alfredo Ferreira Loureiro,
Ricardo Wagner Nunes, Renato Antônio Celso Ferreira, 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.
Representante Discente: Rodolfo Soares de Oliveira. Justificada a ausência dos Professores
Enrico Antônio Colosimo, Glaura da Conceição Franco, José Domingos Fabris e Humberto
Stumpf. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes, e declarou
aberta a sessão. Iniciou a reunião pelo assunto 7. Informes. O Prof. Bismarck passou
informações referentes a última reunião do Conselho Universitário, sobre Progressão para
Professor Associado. O Prof. Marcos Cunha também passou informações a respeito do mesmo
assunto. Em seguida, o Presidente abriu uma discussão sobre Iniciação Científica, disse que o
ICEx poderia dar um prêmio para cada curso de graduação do Instituto, como por exemplo, o
aluno poder apresentar o seu trabalho na SBPC. Vários membros falaram sobre o assunto, mas
nada ficou concretamente resolvido. Dando proseguimento à reunião, o Presidente solicitou
retirar o item 2. da pauta, que seria Análise da ata da reunião da Congregação do dia 31-052006, passando então para o item 1. Solicitação do Prof. Wagner Nunes, quanto à cobrança de
percentual relativo a Resolução nº 10/95 – referente Curso de Especialização em
Microeletrônica – Microfabricação. O Prof. Wagner Nunes falou a respeito do Curso de
Especialização em Microeletrônica. Comentou que a UFMG foi convidada a realizar um curso a
nível de especialização para suprir “pessoal” a uma fábrica de circuito integrado instalada em
Lagoa Santa. Que esta fábrica necessitava de 60 (sessenta) pessoas formadas o mais rápido
possível. Explicou o porquê da solicitação feita, que a cobrança do percentual da Resolução
10/95, seria apenas sobre o trabalho dos docentes (o ganho dos mesmos), e não sobre os recursos
que viabilizariam o funcionamento do curso (livros, máquinas, bolsa dos alunos). O assunto foi
colocado em discussão, e foram feitos alguns questionamentos, aos quais, o Prof. Wagner Nunes
respondeu prontamente. Em seguida, foi colocado em votação e aprovado com vinte votos a favor
e uma abstenção. 3. Análise dos pedidos de progressões horizontais, aprovados “ad
referenda”. Os pedidos listados no documento constante no “anexo 1” desta ata foram
homologados por unanimidade. 4. 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. 5. Análise de Projetos de Extensão. Os projetos listados no “anexo 3” desta ata foram
aprovados com dezoito votos favoráveis e três abstenções. 6. Análise do Parecer do Relatório
Anual de Atividades do Departamento de Ciência da Computação – 2005. O relator do
parecer, Prof. Alberto Sarmiento teceu alguns comentários a respeito do Relatório. O assunto foi
colocado em discussão, e nada foi contestado, nem foram feitas observações. Em seguida, o
assunto foi colocado em votação, sendo aprovado com dezenove votos favoráveis e duas
abstenções. 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
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presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes em livro
complementar
a
este.
Belo
Horizonte,
trinta
de
agosto
de
2006.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada na reunião do dia 28 de março de 2007.
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