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Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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, Marcos Antônio da
Cunha Santos, Ângelo de Moura Guimarães, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Paulo Antônio
Fosenca Machado, Grácia Divina de Fátima Silva, Mario Fernando Montenegro Campos, Aldo
Procacci, Rossimiriam Pereira de Freitas Gil, Wagner Meira Júnior, Ela Mercedes Medrano de
Toscano, José Guilherme Martins Alves Moreira, Susana Cândida Fornari, Ana Lúcia Americano
Barcelos de Souza, Frederico Ferreira Campos, filho e Gastão de Almeida Braga.
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: João Fernandes da Silva, Josué dos
Santos de Oliveira e Anderson Perpétuo de Souza. Havendo quorum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. 1. Análise das Atas dos dias
19/09/2007, 17/10/2007 e 24/10/2007. Com algumas alterações, as três atas foram aprovadas por
unanimidade. 2. Projeto de Pesquisa da Coordenação da Universidade Aberta (UAB),
aprovado ad referendum. O assunto foi colocado em discussão, e os professores Ângelo de
Moura Guimarães, Grácia Divina de Fátima Silva e Ana Lúcia Barcelos de Souza fizeram alguns
comentários. Colocado em discussão, não foi solicitado esclarecimento adicional, sendo, em
seguida, colocado em votação. O projeto foi homologado por unanimidade. 3. Projeto de
Pesquisa do Curso de Licenciatura em Química na modalidade a distância, aprovado
ad referendum. O assunto foi colocado em discussão. Sem comentários, passou-se à votação. O
projeto foi referendado por unanimidade. 4. Alterações no Termo de Cooperação do Projeto
referente a implantação de infra-estrutura para caracterização dos produtos gerados na
unidade piloto implementada na REGAP/MG – Processos GTL e BTL, firmado entre
UFMG e PETROBRAS, aprovadas ad referenda. A professora Grácia Divina de Fátima Silva,
Chefe do Departamento de Química, explicou que houve pequenas alterações no projeto que já
havia sido aprovado pela Congregação. Colocado em discussão, não houve comentários. Em
votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade. 5. Projeto de Pesquisa
“Nanocompósitos para produtos de interesse do setor de petróleo, gás e energia:
revestimentos de tubulações e restritor de curvatura”, aprovado ad referendum. A
professora Grácia Divina de Fátima Silva, Chefe do Departamento de Química, explicou a
urgência do assunto, o porquê do mesmo ter sido aprovado ad referendum. Colocado em
discussão, não houve maiores comentários. Passou-se à votação, sendo o projeto referendado por
unanimidade. 6. Análise das Progressões Horizontais aprovadas “ad referenda”. Os pedidos
de progressão horizontal listados no documento constante no "anexo 1" desta ata foram
homologados por unanimidade. 7. Análise dos Pedidos de Afastamentos 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 dezoito votos favoráveis e uma abstenção. 9. Estágio Probatório da professora
Heloisa de Oliveira Beraldo. Após a leitura do parecer, que recomendava aprovação definitiva e
tramitação devida do cumprimento de período probatório da referida professora, o assunto foi
colocado em discussão. Sem maiores comentários, o mesmo foi colocado em votação, e aprovado
por unanimidade. 10. Análise do Parecer do Relatório Anual de Atividades do Departamento
de Física – 2006. O Presidente solicitou ao Chefe do Departamento de Física, professor
1

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral

54

60

66

72

78

Agostinho Garcia Campos, que falasse sobre o assunto. Após sua explanação, o
assunto foi colocado em votação, e aprovado por unanimidade. 11. Recurso de reinclusão ao
Curso de Estatística do aluno Renato Abreu Faria. O professor Marcos Antônio da Cunha
Santos falou sobre a situação do aluno, disse que o mesmo trabalhou como monitor e bolsista no
departamento, e foi muito dedicado as suas atividades. Defendeu aguardar seu histórico escolar
no final do semestre e o assunto entrar novamente em pauta. Sugestão acatada pelo plenário. 12.
Recurso de reinclusão ao Curso de Física do aluno Guilherme da Costa Luz Lacerda
Soares. O Presidente solicitou a parecerista, professora Ana Lúcia de Souza, que fizesse uma
explanação sobre o caso do estudante. Após sua fala, o assunto foi colocado em discussão. Sem
comentários, o assunto foi levado diretamente à votação, sendo o parecer, que recomendava o
indeferimento do pedido, aprovado por unanimidade. 13. Análise do Parecer do Relatório
Anual de Atividades do Departamento de Matemática – 2006. O Presidente solicitou ao
parecerista, professor Ângelo de Moura Guimarães, que falasse a respeito do relatório. Após sua
explanação, o assunto foi levado a votação, e o Relatório de Atividades foi aprovado por
unanimidade. O Presidente falou a respeito da solicitação da professora Grácia Divina de Fátima
Silva, Chefe do Departamento de Química, em incluir, na pauta, a análise do “Projeto Melhoria
do Laboratório de Espectropia de Absorção na Região do Infravermelho do Departamento
de Química da UFMG”, referente a aquisição de um equipamento de infravermelho para atender
aos grupos de pesquisa do departamento, pela urgência em se aprovar e enviar a documentação à
Procuradoria Jurídica. Informou que o projeto é de infraestrutura. A Congregação aceitou, e o
assunto foi levado diretamente à votação, sendo aprovado por unanimidade. 14. Informes. O
Presidente falou sobre a segurança no ICEx. Informou sobre os furtos que aconteceram nos
últimos dias, e que por isso trouxe o problema para a Congregação. Alguns membros deram
sugestões, e o Presidente avisou que voltariam nesse assunto em outra reunião. 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 novembro de 2007. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada na reunião do dia 26-03-2008, com vinte e dois votos favoráveis e uma abstenção.
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