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Aos vinte e oito dias do mês de maio 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: Marcos Antônio da Cunha Santos, Roberto da Silva Bigonha,
Antônio Otávio Fernandes, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Paulo Antônio Fonseca Machado,
Grácia Divina de Fátima Silva, Mário Fernando Montenegro Campos, Enrico Antônio Colosimo,
Sylvie Kamphorst Leal da Silva, Rossimiriam Pereira de Freitas, Clarindo Isaias Pereira da Silva
e Pádua, Wagner Meira Júnior, Reinaldo Oliveira Viana, Susana Cândida Fornari, Ana Lúcia
Americano Barcelos de Souza, Frederico Ferreira Campos Filho, Franklin Massami Matinaga,
Renato José de Moura, Wagner Batista de Almeida. Representantes discentes: André Victoria,
Filipe Lopes Chaves, Alexandre Elias dos Santos e Pedro Lopes Chaves. Havendo quorum
regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes, e declarou aberta a sessão. 1.
Análise das Atas dos dias 26/03/2008 e 30/04/2008. O Presidente colocou em votação a
aprovação das atas e com uma pequena retificação na ata do dia 30/04/2008, ambas foram
aprovadas por unanimidade. 2. 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. 3. 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, com pequena correção de digitação
pelo Setor de Pessoal. 4. Análise de Projetos de Extensão. O Presidente colocou em votação o
assunto e com uma retificação no ítem no. dois o mesmo foi aprovado com 23 votos a favor e
uma abstenção. 5. Indicação de Ex-Aluno(a) para recebimento da Medalha de Honra
UFMG. O Presidente passou a palavra para a professora Grácia que por sua vez repassou para o
professor Wagner, que fez uma breve apresentação do ex-aluno Hélio Ferreira dos Santos,
escolhido pelo departamento de Química. Após o relato, o assunto foi colocado em discussão. O
Professor Reinaldo se manifestou, informando que todos devem estar atentos, em relação à
portaria no. 004 de 1º de fevereiro de 2008 referente a atribuição da medalha. Após breve
discussão a indicação foi colocada em votação, sendo aprovada com quinze votos a favor e quatro
abstenções. 6. Recurso de reinclusão ao Curso de Química, do aluno Maurício Itamar Dias
de Jesus. O assunto foi retirado de pauta, pois a solicitação do aluno descumpria os prazos
regimentais. 7. Convênio entre a Universidade Federal de Lavras e a Universidade Federal
de Minas Gerais, referente a oferta do curso de pós-graduação stricto sensu em nível de
Mestrado Interinstitucional em Ciência da Computação. O Presidente passou a palavra ao
professor Mario Fernando que fez alguns esclarecimentos sobre o convênio e após discussão, o
assunto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 8. Análise do Parecer do
Relatório Anual de Atividades do Departamento de Estatística – 2007. O Presidente colocou
o assunto em discussão passando a palavra ao professor Marcos chefe do departamento de
estatística que fez alguns esclarecimentos sobre o relatório. Colocado em votação o relatório foi
aprovado por unanimidade. 9. Banca Examinadora para Concurso de Professor Titular do
Departamento de Química. O Presidente colocou o assunto em discussão esclarecendo que a
banca escolhida pelo departamento de química fora aprovado “ad referendum”, devido ao prazo
já avançado para o concurso. Colocado em votação, a indicação dos professores: Cláudio Airoldi
da Universidade Estadual de Campinas, Eliezer de Jesus Lacerda Barreiro da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Douglas Wagner Franco da Universidade Federal de São Paulo,
Osvaldo Antônio Serra da Universidade de São Paulo e Evandro Afonso do Nascimento da
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Universidade Federal de Uberlândia como membros titulares e os professores Eucler
Bento Paniago e José Domingos Fabris desta universidade como membros suplentes, foi
aprovado por unanimidade. 10. Banca Examinadora para avaliação dos Pedidos de
Progressão Vertical da classe de Professor Adjunto – nível IV para a Classe de Professor
Associado. O Presidente apresentou os nomes dos professores: José Domingos Fabris do
departamento de química, Israel Vainsencher do departamento de matemática e Selênio Rocha
Silva da Escola de Engenharia como membros titulares e o professor Fernando Figueiredo de
Oliveira Filho do departamento de matemática como suplente, para comporem a comissão, e
sugeriu a retirada do professor Wagner Batista de Almeida. Colocado em votação o assunto foi
aprovado por unanimidade. 11. Informes. O Presidente fez uma colocação sobre a importância
de uma proposta de comissão deste instituto para auxiliar os colegiados quando da implantação
do curso de matemática-licenciatura à distância e solicitou aos membros que sugerissem nomes
para uma próxima reunião. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Vera Lúcia Pereira Andrade Diniz,
secretária, 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 maio de 2008. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 25/06/2008.
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