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Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e sete, 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: Antônio Otávio Fernandes, Marcos Antônio da Cunha
Santos, Glaura da Conceição Franco, João Antônio Plascak, Paulo Antônio Fonseca Machado,
Hélio Anderson Duarte, Mário Fernando Montenegro Campos, Aldo Procacci, Renato Antônio
Celso Ferreira, Ela Mercedes Medrano de Toscano, José Guilherme Martins Alves Moreira,
Susana Cândida Fornari, Amélia Maria Gomes do Val, Frederico Ferreira Campos, filho,
Wagner Nunes Rodrigues e João Pedro Braga. Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos: João Fernandes da Silva, Leonardi Dionísio Ferreira, Marley Alisson Perdigão
de Assis e Anderson Perpétuo de Souza. Representantes Discentes: Rodrigo Duarte Silva e
Adalberto Pinheiro Nunes. Justificada a ausência dos Professores Enrico Antônio Colosimo,
Humberto Osório Stumpf, Heloisa de Oliveira Beraldo, Gastão de Almeida Braga e Aniura
Milanês Barrientos. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes,
e declarou aberta a sessão. Iniciou pelo assunto 11. Informes. a) Leu o Ofício GR nº 133/2007,
do Gabinete do Reitor, referente ao processo de escolha de dirigentes da UFMG. Solicitou que a
Congregação começasse a pensar a respeito do assunto, pois oportunamente as propostas
deveriam ser encaminhadas ao Conselho Universitário. Em seguida, o Professor Marcos Antônio
da Cunha Santos, falou a respeito do assunto, que foi debatido no Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CEPE. b) Informou que a Pró-Reitoria de Graduação deu a notícia que em breve a
SESu emitiria um decreto-lei sobre um convênio que as IFEs deveriam fazer visando a expansão
do ensino, e que a universidade que não fizesse o acordo poderia ficar estagnada quanto ao aporte
de novos recursos. 1. Análise das atas das reuniões da Congregação dos dias 28-06-2006, 3008-2006 e 27-10-2006 (2ª reunião). Em discussão a ata de 28-06-2006. Após pequenas
modificações, foi colocada em votação e aprovada com vinte e um votos favoráveis e uma
abstenção. Em discussão a ata de 30-08-2006. Após uma correção de digitação, foi colocada em
votação e aprovada com vinte votos favoráveis e duas abstenções. Em discussão a ata de 27-102006 (2ª reunião). Após pequena modificação na redação, foi colocada em votação e aprovada
com vinte votos favoráveis e duas abstenções. 2. Recurso de reinclusão ao Curso de Estatística
do aluno Sérgio Eduardo dos Santos de Faria. O presidente passou a palavra à professora
Amélia Maria Gomes do Val para que explicasse os detalhes do seu parecer. Em seguida colocou
o assunto em discussão. Aos questionamentos feitos, a relatora respondeu prontamente. O
representante discente Rodrigo Duarte Silva, alegou que o estudante teria muita dificuldade de
estar presente às aulas, mas depois chegou a conclusão que a infreqüência do mesmo foi grande, e
que não havia como defendê-lo. Sem mais comentários, o assunto foi levado a votação, e o
parecer, que indeferia a solicitação de cancelamento de exclusão do estudante, foi aprovado por
unanimidade. 3. Referendar Projeto do LEC (Departamento de Química) – Convênio FINEP
– Projeto “Rede de Laboratório de Caracterização e Controle de Qualidade de Biodiesel da
Região Sudeste”. O presidente explicou que o projeto foi assinado “ad referendum”, após o
parecer do professor Seme Gebara Neto, recomendando a aprovação do projeto. Colocado em
discussão, não houve comentários, passando-se então, à votação. O projeto foi homologado por
unanimidade. 4. Análise das progressões horizontais, aprovadas “ad referenda”. Os pedidos
listados no documento constante no “anexo 1” desta ata foram homologados por unanimidade.
5. 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. 6. Análise de Projetos
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de Extensão. Os projetos listados no “anexo 3” desta ata foram aprovados com vinte
votos favoráveis e duas abstenções. 7. Análise dos Projetos de Monitoria dos Departamentos
de Física, de Matemática e de Estatística, aprovados ad referenda. O presidente explicou que
havia um prazo a ser cumprido para o envio desses projetos à Pró-Reitoria de Graduação, e como
só os projetos dos Departamentos de Química e de Ciência da Computação entraram na pauta da
reunião passada, a Diretoria aprovou esses três últimos ad referendum. O professor Marcos
Antônio da Cunha Santos e o professor Paulo Antônio Fonseca Machado, respectivamente,
Chefes dos Departamentos de Estatística e de Matemática, falaram sobre os projetos e do número
de bolsas solicitadas por cada departamento, uma vez que na pauta, não havia cópia dos mesmos.
Em seguida, o assunto foi colocado em votação, sendo os projetos homologados com vinte e um
votos favoráveis e uma abstenção. 8. Indicação de representante da área de Matemática para
compor o Conselho Acadêmico do Vestibular, junto à COPEVE. O Chefe do Departamento
de Matemática, atendendo a solicitação da Diretoria do ICEx, indicou o nome do professor
Gilcione Nonato Costa, aprovado pela Câmara, para representante da área de Matemática no
Conselho Acadêmico do Vestibular. Colocada em votação, a indicação foi aprovada por
unanimidade. 9. Análise das propostas de novas composições das Câmaras dos
Departamentos de Estatística, de Ciência da Computação e de Física. O presidente informou
que recebeu, nesta data, solicitação de retirada de pauta da proposta da composição da Câmara de
Física, pelo OF.DF/009/2007. Em discussão a proposta da nova composição da Câmara do
Departamento de Ciência da Computação. Surgiram questionamentos com relação ao número de
representantes de professores titulares e associados, e em seguida, solicitou-se a retirada de pauta,
para nova submissão à Câmara do DCC. Em discussão a proposta da nova composição da
Câmara do Departamento de Estatística. Sem muitos comentários, a proposta foi colocada em
votação, sendo aprovada por unanimidade. 10. Análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Matemática e de Física. O presidente agradeceu ao professor Agostinho Campos pela presteza
em apresentar o parecer nesta reunião, tendo em vista, o assunto ter sido encaminhado a ele, às
vésperas da mesma. Em discussão o Projeto Pedagógico do Curso de Matemática. A professora
Susana Fornari, explicou os detalhes do documento e a urgência na aprovação do mesmo. O
assunto foi colocado em votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Em discussão o
Projeto Pedagógico do Curso de Física. O professor José Guilherme Alves Moreira, esclareceu
sobre as pendências que havia no projeto apresentado em 2005, e informou que na nova proposta,
várias sugestões do parecer do relator foram incorporadas. Em votação, o projeto foi aprovado
por unanimidade. Foi solicitada a inclusão de um assunto na pauta. 12. Solicitação do Professor
Gregório Saravia Atuncar, referente ao pedido de Progressão para Classe de Professor
Associado, para que a Congregação avalie seu recurso do ponto de vista acadêmicocientífico. O presidente esclareceu como as congregações de outras unidades agiram perante os
recursos interpostos contra as Bancas Examinadoras, e sugeriu que aguardassem a reunião do
CEPE, que iria acontecer, no dia seguinte, e trataria do assunto em pauta. Alguns membros
discutiram se a Congregação agiu ou não corretamente à época. O professor Marcos da Cunha
Santos informou que até o momento, o recurso do professor Gregório, não foi analisado pela
Congregação, pelo CEPE ou pela comissão indicada pela Congregação. Foi também dito que, ao
final dos trabalhos da Comissão, a mesma se dissolve. O assunto foi amplamente debatido e
decidiu-se aguardar a reunião do CEPE, e voltar o assunto em pauta em reunião extraordinária da
Congregação, se fosse o caso. 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 oito de março de 2007. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Aprovada na Reunião do dia 26 de setembro de 2007.
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