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Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 Bismarck Vaz da Costa, Diretor do Instituto, com a presença dos
seguintes membros: Professores: Cesar de Souza Eschenazi, Antônio Otávio Fernandes, Marcos
Antônio da Cunha Santos, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Paulo Antônio Fonseca Machado,
Mário Fernando Montenegro Campos, Ricardo Wagner Nunes, Aldo Procacci, Ela Mercedes
Medrano de Toscano, José Guilherme Martins Alves Moreira, Susana Cândida Fornari, Amélia
Maria Gomes do Val, Frederico Ferreira Campos, filho, Aniura Milanês Barrientos 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.
Representante Discente: Rodrigo Duarte Silva. Justificadas as ausências dos professores Gastão
de Almeida Braga, Enrico Antônio Colosimo, Glaura da Conceição Franco, Heloisa de Oliveira
Beraldo, José Domingos Fabris e Hélio Anderson Duarte. Havendo quorum regulamentar, o
senhor presidente cumprimentou os presentes, e declarou aberta a sessão. 1. Secretaria dos
Colegiados de Graduação. O presidente iniciou explicando o problema que há nas secretarias
dos colegiados, de falta de funcionários técnico-administrativos. O assunto foi amplamente
discutido. O Coordenador do Colegiado de Matemática Computacional, comunicou que na
primeira reunião do colegiado, obteve a informação de que a secretária do colegiado de
matemática não trabalhava de manhã, e pediu que fosse registrado nesta ata. O Vice-Diretor disse
que ia entrar em contato com a referida funcionária para esclarecer o caso. Ao final da discussão
ficou decidido que o Vice-Diretor do ICEx, iria discutir com todos os coordenadores de colegiado
para o planejamento e reestruturação das secretarias. 2. Análise dos pedidos de Afastamento
aprovados ad referenda. Os pedidos de afastamentos listados no documento constante no "anexo
I" desta ata foram homologados por unanimidade. 3. Análise dos pedidos de progressões
horizontais, aprovados “ad referenda”. Os pedidos listados no documento constante no “anexo
I1” desta ata foram homologados por unanimidade. 4. Análise de Projetos de Extensão. O
assunto foi retirado de pauta, por falta de informação no quadro, referente aos gastos com pessoal
e carga horária dos projetos. 5. Análise do Projeto de Mestrado Stricto-Sensu
Interinstitucional em Ciência da Computação, entre o DCC – UFMG e DCC – Lavras. O
professor Mário Fernando Montenegro Campos, explicou o projeto e respondeu a todos os
questionamentos feitos pela Congregação. Em seguida, o presidente colocou o assunto em
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 6. Informes. A reunião teve uma pequena
interrupção, pois o presidente da Congregação foi chamado ao telefone pelo Reitor, e após,
voltou e explicou sobre a manifestação de alguns alunos em frente ao prédio da Reitoria, que
estava acontecendo naquele momento, em referência ao movimento “pula-catraca” realizado na
semana anterior no restaurante setorial da UFMG. 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 cinco de abril de 2007.
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Aprovada em Reunião do dia 26 de setembro de 2007.
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