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Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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: Roberto da Silva Bigonha, Antônio Otávio
Fernandes, Marcos Antônio da Cunha Santos, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Glaura da
Conceição Franco, Paulo Antônio Fosenca Machado, Ruth Ungaretti Borges, Antônio Alfredo
Ferreira Loureiro, Ricardo Wagner Nunes, Aldo Procacci, Humberto Osório Stumpf, Clarindo
Isaías Pereira da Silva e Pádua, Wagner Meira Júnior, Ela Mercedes Medrano de Toscano, José
Guilherme Martins Alves Moreira, Remy Paiva Sanchis, Ana Lúcia Americano Barcelos de
Souza, Frederico Ferreira Campos filho, Gastão de Almeida Braga, Grácia Divina de Fátima
Silva e João Pedro Braga. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: João
Fernandes da Silva, Leonardi Dionísio Ferreira, 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. Análise das Atas dos dias 27/02/2007,
28/03/2007, 25/04/2007, 04/06/2007 e 21/06/2007. O Presidente colocou em votação uma a uma
das atas. Ata de 27/02/2007 – aprovada com vinte e cinco votos favoráveis e uma abstenção. Ata
de 28/03/2007 – aprovada com vinte e cinco votos favoráveis e uma abstenção. Ata de
25/04/2007 – aprovada com vinte e cinco votos favoráveis e uma abstenção. Ata de 04/06/2007 –
Aprovada por unanimidade. Ata de 21/06/2007 – aprovada com vinte e cinco votos favoráveis e
uma abstenção 2. Proposição de outorga do título de Professor Emérito ao Professor José
Caetano Machado, do Departamento de Química. O Presidente solicitou a professora Ruth
Ungaretti Borges que falasse a respeito da proposição. Vários professores manifestaram-se
favoráveis a outorga e elogiaram o trabalho do professor José Caetano Machado. Em seguida, o
Presidente passou ao regime de votação, distribuindo as cédulas. A votação foi secreta. O
professor Clarindo Isaías Pereira da Silva e Pádua e o representante dos servidores técnicoadministrativos Leonardi Dionísio Ferreira fizeram a contagem dos votos. A proposição de
outorga recebeu vinte e quatro votos favoráveis e três contrários. Portanto, o professor José
Caetano Machado, do Departamento de Química, foi indicado para receber o título de Professor
Emérito em data posteriormente marcada. 3. Análise e aprovação da nova composição da
Câmara do Departamento de Ciência da Computação. O Presidente perguntou se havia algum
esclarecimento a ser feito. Não havendo, passou-se a votação, sendo o assunto aprovado por
unanimidade. 4. Projeto de Pesquisa do Curso de Licenciatura em Química na modalidade a
distância e 5. Projeto de Pesquisa da Coordenação da Universidade Aberta do Brasil
(UAB). Ambos os assuntos foram retirados de pauta, até o retorno do Chefe do Departamento de
Química, professor Hélio Anderson Duarte, para maiores esclarecimentos. 6. Análise de
Progressão Horizontal aprovada “ad referendum”. O pedido de progressão horizontal listado
no documento constante no "anexo 1" desta ata foi homologado por unanimidade. 7. 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. 8. Análise de Projetos de Extensão.
Os projetos listados no “anexo 3” desta ata foram aprovados com vinte e quatro votos favoráveis
e duas abstenções. 9. Recurso de reinclusão ao Curso de Estatística da aluna Ariane Barbosa
Timo. O Presidente solicitou à Coordenadora do Colegiado de Estatística, professora Ela
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Mercedes, que explicasse o caso do aluna. Após a explanação, o parecer do relator,
que era pela reinclusão foi colocado em discussão. Sem maiores comentários, foi colocado em
votação, e recebeu cinco votos favoráveis, dezoito votos contrários, e uma abstenção. Dessa
maneira, o resultado foi o indeferimento da solicitação da aluna. 10. Definição de Banca
Examinadora para análise dos pedidos de Progressão Vertical para Professor Associado. O
Presidente solicitou aos chefes de Departamento para indicar os nomes dos professores para
compor a Banca. Após discussões, a Banca ficou composta da seguinte maneira: Departamento
de Ciência da Computação – professores Virgílio Augusto Fernandes Almeida (titular) e Alberto
Henrique Frade Laender (suplente), Departamento de Química – professores Wagner Batista de
Almeida (titular) e Elena Vitalievna Goussevskaia (suplente), Departamento de Física –
professores Ricardo Schwartz Schor (titular) e Hans Dieter Karl Heinz Pfannes (suplente),
Departamento de Matemática – professores Nikolai Alexandrovitch Goussevskii (titular) e Grey
Ercole (suplente), Departamento de Estatística – professores Renato Martins Assunção (titular) e
Rosângela Helena Loschi (suplente), Representante de outra unidade – professora Andréa
Gazzinelli Corrêa de Oliveira (titular) – Escola de Enfermagem. 11. Elaboração de documento
sobre o REUNI para envio a Administração Central da UFMG. Primeiramente discutiram a
redação do documento pré-elaborado e encaminhado aos membros da congregação, sobre o
projeto de interiorização da Escola de Engenharia da UFMG. Após pequenas alterações,
passaram a discutir o número de vagas a expandir, dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação,
para elaborar o documento final. Após vários questionamentos e esclarecimentos, o Presidente
solicitou aos Chefes de Departamento que o ajudassem na redação final do documento neste dia.
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 seis de setembro de 2007. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada na reunião do dia 26-03-2008, com vinte e dois votos favoráveis e uma abstenção.
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