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Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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: Heloisa de Oliveira Beraldo, Antônio Otávio
Fernandes, Marcos Antônio da Cunha Santos, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Paulo
Cupertino de Lima, Hélio Anderson Duarte, Mário Fernando Montenegro Campos, Ricardo
Wagner Nunes, Aldo Procacci, Humberto Osório Stumpf, Clarindo Isaías Pereira da Silva e
Pádua, Wagner Meira Júnior, Ela Mercedes Medrano de Toscano, José Guilhermer Martins Alves
Moreira, Remy Paiva Sanchis, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Gastão de Almeida
Braga, Grácia Divina de Fátima Silva e João Pedro Braga. Representantes dos Servidores
Técnico-Administrativos: Josué dos Santos Oliveira, Marley Alisson Perdigão de Assis e
Anderson Perpétuo de Souza. Representante Discente: José Ronaldo Lima. Justificada a
ausência do professor: Enrico Antônio Colosimo. Havendo quorum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. 1. Proposição de outorga do
título de Professor Emérito ao Professor José Caetano Machado, do Departamento de
Química. Por não haver quorum necessário para a votação do assunto, o Presidente propôs a
retirada de pauta do mesmo, e colocá-lo na próxima reunião da Congregação. A proposta foi
aprovada, passando-se então, ao próximo item. 2. Projeto “Desenvolvimento de Nano e
Microtecnologias e Implantação do Laboratório de Nanotecnologia, Microtecnologia e
Sistemas – LNMS”, aprovado ad referendum. O Presidente solicitou ao Professor Antônio
Otávio que explicasse seu parecer a respeito do projeto. Sem muitos questionamentos, o professor
respondeu prontamente os que se apresentaram. Colocado em discussão, não houve comentários a
respeito. Em seguida, colocou-se em votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade.
3. Recomposição da representação do ICEx no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –
CEPE. O Presidente iniciou explicando que, naquele momento, havia um assunto muito
importante em pauta no CEPE, que era o projeto do REUNI. Informou que a professora Heloisa
Beraldo, atual pro tempore estava interessada em continuar na representação e que recebeu um
ofício dos chefes dos Departamentos de Física e de Ciência da Computação, indicando os nomes
dos professores José Francisco de Sampaio como titular, e Roberto Bigonha, como suplente, para
representar o ICEx no CEPE. Em seguida, a professora Heloisa Beraldo, perguntou se alguém
gostaria de lhe fazer alguma pergunta, pois a mesma, preferia se ausentar, para que a
Congregação ficasse mais à vontade para decidir sobre o assunto. Não havendo perguntas, a
mesma se retirou da reunião. Colocado em discussão, o assunto foi amplamente debatido. Os
professores Agostinho Garcia Campos e Antonio Otávio Fernandes, explicaram o porquê das
indicações, e houve professores que defenderam a indicação da professora Heloisa Beraldo. Em
seguida, o Presidente sugeriu que se votasse primeiro os titulares. Se a professora Heloisa
Beraldo ganhasse, a Congregação indicaria então, um suplente. Se o professor José Sampaio
ganhasse, a Congregação votaria o nome do professor Roberto Bigonha, para suplente, pois a
indicação feita no ofício era de que os dois estariam juntos na representação. A sugestão foi
acatada, e a votação procedeu da seguinte maneira: Para titular, a professora Heloisa Beraldo
obteve 9 (nove) votos, e o professor José Sampaio também obteve 9 (nove) votos. Houve 3 (três)
abstenções. Sendo assim, o voto do Presidente, foi dado ao professor José Francisco de Sampaio,
totalizando 10 (dez) votos. Em seguida, procederam-se os votos para o suplente professor
Roberto Bigonha: Obteve 17 (dezessete) votos, e 3 (três) abstenções. Eleitos então pela
Congregação, os professores José Francisco de Sampaio como titular, e Roberto Bigonha, como
suplente. Antes de passar para o próximo item, o professor Wagner Meira Júnior, solicitou que o
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assunto de número 12, fosse tratado naquele momento, pois precisava sair para uma
reunião da câmara na FAPEMIG. 12. Proposta de Ajuste Curricular do Curso de
Bacharelado em Sistemas de Informação. O professor Wagner explicou o porquê da urgência
na aprovação do referido ajuste. Sem comentários, o assunto foi colocado em votação, e aprovado
com vinte e um votos favoráveis e uma abstenção. 4. Análise dos pedidos de afastamentos
do/no país, aprovados “ad referenda”. Os pedidos de afastamentos listados no documento
constante no "anexo 1" 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 2” desta ata foram aprovados com dezenove votos favoráveis e duas abstenções. 6.
Recurso de reinclusão ao Curso de Física do aluno Ivo Salviano Rosa. O Presidente solicitou
ao Coordenador do Colegiado de Física, professor José Guilherme Moreira, que explicasse o caso
do aluno. Após a explanação, o parecer do relator, que era pela reinclusão foi colocado em
discussão. Sem maiores comentários, foi colocado em votação, e recebeu oito votos favoráveis,
dez contrários, e três abstenções. Dessa maneira, o resultado foi o indeferimento da solicitação do
aluno. 7. Recurso de reinclusão ao Curso de Química do aluno Guilherme Leal Fernandes.
A Congregação decidiu retirar o asssunto de pauta, por falta de documentos para instruir o
processo. 8. Análise do Parecer do Relatório Anual de Atividades do Departamento de
Estatística – 2006. O Presidente colocou o assunto em discussão, e após pequenas alterações, o
Relatório foi aprovado por unanimidade. 9. Minuta de Contrato firmado entre a Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, a UFMG, a FUNDEP, CETEC
e a Proposta Comercial, aprovada ad referendum. O professor Hélio Anderson Duarte falou a
respeito do Edital de Consulta da ANP. O Presidente colocou o assunto em discussão. Sem
comentários, foi levado a votação, obtendo vinte votos favoráveis e uma abstenção. 10. Plano de
Trabalho e Cronograma de Desembolso – Projeto referente a implantação de infraestrutura para caracterização dos produtos gerados na unidade piloto implementada na
REGAP/MG – Processos GTL e BTL, firmado entre UFMG e PETROBRAS, aprovado
ad referendum. O Presidente colocou o assunto em discussão. Sem comentários ou solicitações
de esclarecimentos, foi levado a votação, sendo referendado por vinte votos favoráveis e uma
abstenção. 11. Propostas Curriculares dos Cursos de Química – Diurno e Noturno
(alterações feitas pelo colegiado) – aprovadas ad referendum. A Coordenadora do Colegiado
do Curso de Química, professora Ana Lúcia de Souza, falou sobre as alterações na grade
curricular do curso. Colocado em discussão, não houve comentários ou solicitações de
esclarecimentos. Levado a votação, o assunto foi aprovado por unanimidade. 13. Informes sobre
o vestibular a distância. O Presidente informou que o Vestibular foi realizado, porém, sem
consultas ao ICEx, ao que a professora Ana Lúcia, concordou dizendo que nada também, passou
pelo colegiado. A professora informou ainda que a matriz curricular do curso de Química a
distância foi aprovada em instâncias superiores da Universidade sem constar os pré-requisitos das
disciplinas, contrariamente ao que já foi discutido no colegiado. 14. Outros informes. a) São
José da Barra – foi falado sobre o projeto de FURNAS, e ao final da discussão, decidiu-se
solicitar cópia eletrônica ao Diretor da Escola de Engenharia da versão atualizada da Proposta de
Implantação do campus Universitário da UFMG em São José da Barra e encaminhar por e-mail à
Congregação. b) Prof. Antônio Otávio falou sobre o andamento dos trabalhos da comissão do
ICEx no REUNI. 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 nove de agosto de 2007. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada na reunião do dia 26-03-2008, com vinte e dois votos favoráveis e uma abstenção.
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