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Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e oito, 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: José Francisco de Sampaio, Antônio Otávio Fernandes, Marcos
Antônio da Cunha Santos, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Paulo Antônio Fonseca Machado,
Grácia Divina de Fátima Silva, Sylvie Kamphorst Leal da Silva, Humberto Osório Stumpf,
Reinaldo Oliveira Viana, Remy Paiva Sanchis, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza,
Franklin Massami Matinaga, Robson Mendes Matos e Wagner Batista de Almeida. Justificada a
ausência do professor Wagner Meira Júnior. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente
cumprimentou os presentes, e declarou aberta a sessão. Iniciou pelo assunto 8. Solicitações de
Progressão Horizontal da Classe de professor Associado I para Professor Associado II. O
Presidente perguntou se havia algum esclarecimento a fazer. Não havendo comentários a respeito,
colocou o assunto em votação. Os pedidos de progressão horizontal listados no documento
constante no "anexo 3" desta ata foram homologados por treze votos favoráveis e uma abstenção.
5. Banca Examinadora para o Concurso de Professor Titular do DCC. O assunto foi
colocado em discussão, e sem muitos comentários foi colocado em votação. A Banca composta
pelos Professores: Flávio Rech Wagner (UFRGS), Jayme Luiz Szwarcfiter (UFRJ), Cláudio
Leonardo Lucchesi (UNICAMP), Geraldo Robson Mateus (UFMG), Nivio Ziviani (UFMG) –
membros titulares, e Professores: Alberto Henrique Frade Laender (UFMG), Márcio Gomes
Soares (UFMG) – membros suplentes, foi aprovada por unanimidade. 1. 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.
2. 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. 6. Recomposição do
Comitê de Ética em Experimentação Animal – CETEA/UFMG. O Presidente colocou o
assunto em discussão. Após algumas manifestações, foram indicados os nomes dos professores
Renato Martins Assunção (Departamento de Estatística) e Jacqueline Aparecida Takahashi
(Departamento de Química), respectivamente, membros titular e suplente, do referido Comitê.
3. Análise do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade
educação a distância. O Presidente informou que a chefia do departamento havia solicitado que
se apreciasse a Proposta de Criação do Curso de Licenciatura em Matemática – Modalidade
Distância, na reunião. Para isso, convidou o professor Dan Avritzer, coordenador da comissão
que elaborou o projeto, para que os membros da Congregação pudessem esclarecer quaisquer
dúvidas. O referido professor leu o documento em que constava a proposta e se prontificou a
responder as questões. O Presidente solicitou aos membros da Congregação que fizessem seus
questionamentos específicos ao contido na proposta do professor Dan. Seguiu-se ampla
discussão, e aos questionamentos feitos, o professor Dan respondeu prontamente. Após a saída do
professor, o Presidente colocou o assunto em discussão. Vários professores defenderam o projeto
de ensino a distância e apresentaram seus argumentos. Após discussões, o plenário chegou à
conclusão de que os cursos a distância devem ser gerenciados pelos respectivos colegiados de
curso, sendo necessária a montagem de estrutura burocrática adequada. Assim, foi feito o
seguinte encaminhamento: PROPOSTA – I - Aprovar a criação do Curso de Licenciatura em
Matemática, modalidade a distância e indicar uma Comissão encarregada de elaborar o
orçamento da proposta apresentada para submissão ao próximo edital da UAB-MEC, para
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implementação no primeiro semestre de 2009; e solicitar as anuências de ofertas de
disciplinas aos Departamentos envolvidos. II – A Comissão será a mesma que elaborou o Projeto,
indicada pela Câmara do Departamento de Matemática, e composta pelos seguintes professores:
Dan Avritzer, Alberto Berly Sarmiento Vera, Márcia Maria Fusaro Pinto, Remy Paiva de Sanchis
e Samira Zaidan, sob a presidência do primeiro. III – Deverá ser criada uma estrutura de apoio no
ICEx que permita aos Colegiados de Cursos do Instituto gerenciarem os cursos modalidade a
distância. A forma desta estrutura será estabelecida posteriormente. Em seguida, o assunto foi
levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 4. Indicação de Ex-Aluno(a) para
recebimento da Medalha de Honra UFMG. O Presidente levou o assunto a discussão, e como
havia tempo hábil para o envio de nomes a Reitoria, resolveram retirar o assunto de pauta, e
passá-lo para próxima reunião. 7. Estágio Probatório dos professores Rodrigo Gribel Lacerda
e Mário Sérgio Mazzoni. O assunto foi colocado em discussão. Sem maiores comentários, foi
levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 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, trinta de abril de 2008.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 28 de maio de 2008.
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