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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, 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, Ângelo de Moura
Guimarães, João Antônio Plascak, Paulo Antônio Fonseca Machado, Hélio Anderson Duarte,
Rogério Santos Mol, Clésia Cristina Nascentes, Ela Mercedes Medrano de Toscano, José
Guilherme Martins Alves Moreira, Remy Paiva Santos, Simone de Fátima Barbosa Tofani,
Gastão de Almeida Braga, Grácia Divina de Fátima Silva e João Pedro Braga. Representantes
dos Servidores Técnico-Administrativos: João Fernandes da Silva, Josué dos Santos de
Oliveira, Marley Alisson Perdigão de Assis e Anderson Perpétuo de Souza. Justificadas as
ausências dos professores Mário Fernando Montenegro Campos, Enrico Antônio Colosimo,
Glaura da Conceição Franco, Amélia Maria Gomes do Val, Susana Cândida Fornari e Wagner
Meira Júnior. Havendo quorum regulamentar, o senhor presidente cumprimentou os presentes, e
declarou aberta a sessão. O presidente iniciou pelo assunto 7. Informes. Passando a palavra ao
Vice-Diretor do ICEx, Prof. Cesar Eschenazi, este fez considerações a respeito do ocorrido com a
funcionária da Administração do ICEx, Elenice Virgínia Telles, conforme Boletim de Ocorrência
anexo. Leu o ofício da Diretoria, encaminhado à Procuradoria Jurídica da UFMG, a respeito do
assunto, solicitando providências legais cabíveis e leu também o parecer da Procuradoria enviado
em resposta. Em seguida, o Presidente informou que precisaria assinar o documento referente ao
financiamento pela FAPEMIG da publicação de um livro de memórias do Professor Israel
Vargas, por solicitação do Professor Marcio Quintão. 1. PROGRID/2007. O Professor Cesar de
Souza Eschenazi falou sobre o projeto, informando quem eram os subcoordenadores e o
coordenador do mesmo. Colocado em discussão, não houve comentários a respeito do assunto,
que foi levado a votação, sendo aprovado por unanimidade. 2. Acordo de cooperação
internacional entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Los Andes
- Venezuela. O Presidente solicitou ao professor Hélio Duarte que fizesse uma pequena
explanação a respeito do assunto. Após as considerações feitas pelo professor Hélio, o assunto foi
colocado em discussão. Não havendo comentários, foi levado a votação, sendo aprovado, com
dezessete votos favoráveis e uma abstenção. 4. Recurso de Reinclusão ao Curso de Física –
Licenciatura, do aluno Bruno Munhoz de Sá. A professora Grácia Divina de Fátima Silva
sendo solicitada, explicou o seu parecer. Em seguida, o presidente colocou o assunto em
discussão. Não havendo nenhum comentário novo, foi levado a votação e o parecer da relatora,
que recomendava a manutenção da exclusão do estudante, foi aprovado por unanimidade. 5.
Indicação de representante da Congregação no CEPE. O Presidente informou que o professor
Virgílio Fernandes Almeida havia ganhado uma bolsa na FULBRIGHT, portanto, deixaria a
representação no CEPE. Informou também que teria um nome em substituição ao professor
Virgílio para completar o mandato junto com a professora Heloisa Beraldo, e que ao final do
mesmo, haveria uma nova eleição para dois outros representantes, pois de acordo com o Estatuto
da UFMG, o representante de cada unidade deve ser eleito pela Congregação. Após discussão,
ficou decidido indicar a suplente professora Heloisa Beraldo, como pro tempore e voltar ao
assunto de eleição em outra reunião. 6. Indicação de membros do ICEx na Comissão do LCC.
O presidente fez esclarecimentos a respeito de como foram usadas as máquinas do LCC nos
últimos anos. Explicou que gostaria e precisava ter o espaço ocupado pelo LCC, de volta ao
ICEx, pois há departamentos que têm pouco espaço e o LCC ocupa mais ou menos mil metros
quadrados. Informou que houve uma reunião com o Reitor sobre esse assunto, e que, após tal
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reunião, resolveu-se reativar o Conselho Diretor do Laboratório de Computação
Científica – LCC. Deste modo, a Congregação precisaria indicar dois nomes para compor o
Conselho. Após dicussão, ficou decidido que os professores Luiz Paulo Ribeiro Vaz, do
Departamento de Física e Jadson Cláudio Belchior, do Departamento de Química, seriam os
representantes usuários do ICEx, no Conselho Diretor do LCC. 3. Recurso de Reinclusão ao
Curso de Matemática Computacional do aluno Alexandre José Menezes. O presidente leu o
parecer do professor Paulo Cupertino de Lima, e colocou o assunto em discussão. Não havendo
comentários, foi levado a votação, e o parecer do relator, que recomendava a manutenção da
exclusão do estudante, foi aprovado com dezessete votos favoráveis e uma abstenção. Em
seguida, o presidente solicitou colocar mais um assunto em pauta. Sendo atendido pela
Congregação, passou-se ao item 8. Aprovação do Programa de Bolsas de Monitoria de
Graduação do Departamento de Química e do Departamento de Ciência da Computação.
O presidente explicou que os projetos de bolsas de monitoria precisam ser aprovados pela
Congregação, antes de serem encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação. Então, os professores
Hélio Anderson Duarte e Ângelo de Moura Guimarães, respectivamente, do Departamento de
Química e do Departamento de Ciência da Computação, falaram cada um do Plano de Trabalho
de seu departamento. Levados a votação, os projetos foram aprovados 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
sete de fevereiro de 2007. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada na Reunião do dia 26 de setembro de 2007.
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