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DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2006 (2ª Reunião do dia)
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Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e seis, às quatorze horas e trinta minutos, 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, Alberto Henrique
Frade Laender, Luiz Alberto Cury, Alberto Berly Sarmiento Vera, Vito Modesto de Bellis,
Antônio Alfredo Ferreira Loureiro, Enrico Antônio Colosimo, Israel Vainsencher, Wagner Meira
Júnior, Ela Mercedes Medrano de Toscano, José Guilherme Martins Alves Moreira, Helder
Cândido Rodrigues, Aniura Milanês Barrientos, Grácia Divina de Fátima Silva e Wagner Nunes
Rodrigues. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: João Fernandes da Silva,
Josué dos Santos Oliveira, Wellerson Fonseca Ribeiro e Anderson Perpétuo de Souza. Justificada
a ausência das professoras Amélia Maria Gomes do Val e Simone Tófani. Havendo quorum
regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes, e declarou aberta a sessão. 1. Minuta
de Resolução do Conselho Universitário, que dispõe sobre a realização de festas no âmbito
da UFMG. O professor Bismarck fez uma exposição do motivo de reapresentação da minuta do
Conselho, comunicou o motivo da ausência do Sr. Mário Brescia, responsável pela segurança da
UFMG. Colocado em discussão, houve várias manifestações reforçando a posição anterior da
congregação, e manifestações contrárias a realização de eventos ruidosos na praça de serviços
durante o período de aulas. Colocado em votação, o assunto ficou aprovado da seguinte maneira:
“A Congregação do ICEx se manifesta contrariamente a realização de festas e eventos desta
natureza no campus da UFMG”. 2. Análise das atas das reuniões da Congregação dos dias
13-09-06, 20-09-06 e da 1ª reunião de 27-10-06, que homologou o resultado dos processos de
Progressão Vertical para o Nível I de Professor Associado. Após pequenas modificações, o
assunto foi colocado em votação e as atas ficaram assim aprovadas: Ata do dia 13/09/06 e do dia
27/10/06 – aprovadas por unanimidade; Ata do dia 20/09/06 – aprovada com 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 dezesseis votos
favoráveis e três abstenções, exceto o projeto do Curso “Técnicas de Integração e Aplicações de
Integrais”, que foi retirado de pauta para esclarecimentos. 6. Análise de recomendação de
suspensão do estudante Roberto da Silva Gonçalves. O presidente abriu discussão sobre o
assunto, e a congregação aceitou a recomendação da comissão processante e o parecer da
Procuradoria Jurídica da UFMG, em suspender por 30 (trinta) dias, o aluno em referência.
Devido a gravidade do fato, a Congregação resolveu enviar o processo ao Gabinete do Reitor,
solicitando o encaminhamento do mesmo às instâncias externas a UFMG. O assunto foi aprovado
com 2 (duas) abstenções. 7. Recurso de Revisão de Avaliações do aluno Fábio Souza, do
Curso de Química - Noturno. Não houve discussão sobre o assunto, nem foi solicitado
esclarecimento. Colocado em votação, o parecer do relator, que não recomendava processo de
revisão de notas do aluno Fábio Souza, foi aprovado por unanimidade. 8. Análise do Parecer
sobre o Relatório de Atividades e Prestação de Contas do Curso de Especialização em
Matemática para Professores. 9. Prestação de Contas do Curso de Especialização em Redes
de Telecomunicações e Especialização em Informática, do Departamento de Ciência da
Computação. Ambos os assuntos foram retirados de pauta, por se entender, que não há
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necessidade de aprovação pela Congregação. 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 sete de outubro de
2006.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada na reunião do dia 28 de março de 2007.
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