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Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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, Marcos Antônio da Cunha Santos, Agostinho Aurélio Garcia
Campos, Paulo Antônio Fonseca Machado, Grácia Divina de Fátima Silva, Sylvie Ollifson 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, Wagner Batista de
Almeida, José Domingos Fabris, Glaura da Conceição Franco, Ricardo Wagner Nunes, Remy Paiva
Sanchis, Frederico Ferreira Campos, filho, Hélio Anderson Duarte. Representantes discentes: Pedro
Araújo Pires, Felipe Lopes Chaves, Alexandre Elias dos Santos, Pedro Lopes Chaves. Havendo quorum
regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes, e declarou aberta a sessão. 1. Análise da
Ata do dia 28/05/2008. O Sr. Presidente pediu aos membros para incluir a ata do dia 18/06/2008, não
havendo manifestações contrárias, o Sr. Presidente pediu licença para se ausentar por instantes e solicitou
ao professor José Domingos Fabris que assumisse a presidência da reunião. O referido professor
prontamente deu continuidade aos trabalhos, colocando em votação a ata do dia 28/05/2008, que foi
aprovada com uma abstenção. Em seguida colocou em votação a ata do dia 18/06/2008 que foi aprovada
com cinco abstenções. 2. Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados “ad referenda”. O Sr.
Presidente pediu licença e assumiu os trabalhos, agradecendo a colaboração do professor José Domingos
Fabris e em seguida colocou em votação o assunto, que foi homologado por unanimidade com uma
pequena correção pelo setor de pessoal. 3. Análise de Projetos de Extensão. O Sr. Presidente colocou em
votação o assunto e não havendo nenhum reparo, foi aprovado por unanimidade. 4. Recurso de
reinclusão ao Curso de Química, do aluno Washington Régis Custódio Araújo. O Sr. Presidente
colocou o assunto em discussão. A professora Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, coordenadora do
Colegiado de Química, fez uma pequena observação, de que todos os alunos da UFMG tem pleno
conhecimento das regras e calendário escolar, portanto não acha viável aceitar o pedido de reinclusão.
Após breve discussão, o Sr. Presidente colocou em votação o parecer do professor José Marcos Andrade
Figueiredo favorável a reinclusão do aluno, sendo o mesmo aprovado com quatorze votos a favor e quatro
contra. 5. Análise do Parecer do Relatório Anual de Atividades do Departamento de Física - 2007. O
Sr. Presidente perguntou ao professor Agostinho, chefe do departamento de Física, se teria algum
comentário a fazer sobre o parecer, não havendo nada a declarar, o assunto foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade. 6. Análise do Parecer do Relatório Anual de Atividades do
Departamento de Ciência da Computação - 2007. O Sr. Presidente perguntou ao professor Frederico
único membro do departamento presente, se havia algo a declarar, o mesmo achou que havia alguns dados
errados no relatório e se prontificou a repassar à secretária as devidas correções, não havendo mais
nenhuma observação o assunto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 7. Análise do
Parecer do Relatório Anual de Atividades do Departamento de Química – 2007. O assunto foi
colocado em discussão, e nada foi contestado, nem foram feitas observações. Em seguida, o assunto foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 8. Estágio Probatório do Professor Renato
José de Moura. O Sr. Presidente colocou em discussão o parecer final do estágio probatório do professor
Renato José de Moura, não havendo manifestações, o assunto foi colocado em votação, sendo aprovado
por unanimidade. 9. Controle de Acesso aos prédios do ICEx. O Sr. Presidente colocou o assunto em
discussão solicitando aos membros idéias para medidas de segurança no prédio do ICEx. Após breve
discussão, o Sr. Presidente achou por bem encaminhar a proposta do professor Robson Mendes Matos,
que foi a seguinte: Formar uma comissão para levantar as necessidades de cada departamento e dos outros
setores do Instituto. O Sr. Presidente sugeriu que a comissão poderia ser formada pelos seguintes
membros: Dois docentes, um técnico-administrativo e um discente, em seguida convidou o professor
Robson Mendes Matos e o aluno Pedro Araújo Pires para fazerem parte da referida comissão. Com
aprovação de ambos o Sr. Presidente se prontificou a convidar os membros restantes e aprovar em
próxima reunião. 10. Licenciatura em Matemática, na modalidade Educação a Distância. O Sr.
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Presidente pediu esclarecimento ao professor Paulo, chefe do departamento de matemática,
sobre o documento do colegiado anexo a esta ata. O referido professor informou que o documento é uma
solicitação de esclarecimento quanto a decisão da congregação, pois consta que foi aprovado pela mesma,
na ata do dia 30/04/2008, aprovada em 28/05/2008, que o colegiado do curso de Graduação em
Matemática à Distância seria o mesmo do Curso de Graduação em Matemática já existente. Neste
momento os professores José Francisco de Sampaio e Wagner Batista pediram desculpas pelo atraso e
passaram a fazer parte da reunião. Após discussão do assunto, foi sugerido pelo professor Paulo que fosse
feita uma modificação no texto da ata do dia 30.04.2008, o qual seria correto dizer que o colegiado do
curso de Graduação em Matemática não iria gerenciar o curso de Graduação em Matemática à Distância.
O Sr. Presidente achou por bem encaminhar as seguintes propostas: 1ª.) Votar a permanência da ata do dia
30.04.2008 sem prejuízo da redação; 2ª.) Proposta: Modificar o texto da ata do dia 30.04.2008 com
alteração solicitada no documento do colegiado. Colocada em votação, a 1ª. proposta foi aprovada com
quinze votos a favor, três votos contra e quatro abstenções. 11. Informes: a) Homologação do concurso
para professor titular do departamento de Química; Neste momento o professor Humberto Osório
Stumpf retirou-se da sala, para que fosse votada a homologação. O Sr. Presidente passou a palavra à
professora Grácia Divina de Fátima Silva, Chefe do Departamento de Química que informou a
classificação dos dois candidatos inscritos: professores Humberto Osório Stumpf em primeiro lugar e
Rubén Dario Sinisterra Millán em segundo lugar. Em seguida, o Sr. Presidente colocou as atas do referido
concurso em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Desta forma, o candidato Humberto Osório
Stumpf foi indicado para ocupar a vaga de Professor Titular do Departamento de Química. b)
Homologação do concurso para professor titular do Departamento de Ciência da Computação. O Sr.
Presidente fez a leitura das atas do referido concurso, que consta a classificação dos seguintes candidatos
inscritos: professores Antônio Alfredo Ferreira Loureiro em primeiro lugar, Mário Fernando Montenegro
Campos em segundo lugar e José Marcos Silva Nogueira em terceiro lugar. O candidato Arnaldo de
Albuquerque Araújo não foi aprovado por desistência. Em seguida o Sr. Presidente colocou as atas em
votação, sendo aprovadas por unanimidade. Desta forma, o candidato Antônio Alfredo Ferreira Loureiro
foi indicado para ocupar a vaga de Professor Titular do Departamento de Ciência da Computação. c)
Estágio Probatório da Professora Letícia Malta Costa; O Sr. Presidente colocou o assunto em votação,
sendo o mesmo aprovado por unanimidade.d) Abertura de novas vagas em cursos de graduação na
UFMG. O Sr. Presidente solicitou à professora Sylvie Oliffson Kamprost Leal da Silva, autora do
documento referente ao assunto acima descrito, para fazer a leitura do mesmo. Após a leitura do texto a
professora salientou que o instituto não está preparado para receber novos alunos, uma vez que a infraestrutura e a falta de espaço físico, compromete muito o quadro de formação universitário e que este
documento, se aprovado, seja remetido ao CEPE para apreciação o mais breve possível. Após discussão o
Sr. Presidente colocou em votação o assunto, sendo aprovado com pequenos reparos, por unanimidade.
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 cinco de junho de
2008. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Homologada pelo Presidente, ad referendum da Congregação em 25 de junho de 2008.
Aprovada em reunião do dia 27 de agosto de 2008.
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