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Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e oito, às quatorze horas, na sala 3123, reuniuse 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: Cesar de Souza Eschenazi, José Francisco de Sampaio, Antônio
Otávio Fernandes, Marcos Antônio da Cunha Santos, José Marcos Andrade Figueiredo, Paulo
Antônio Fonseca Machado, Grácia Divina de Fátima Silva, Mario Fernando Montenegro
Campos, Glaura da Conceição Franco, Rossimiriam Pereira de Freitas, Marcos André Gonçalves,
Reinaldo Oliveira Viana, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Frederico Ferreira Campos,
filho, Franklin Massami Matinaga, Robson Mendes Matos, Wagner Batista de Almeida.
Representantes discentes: Pedro Araújo Pires, Filipe Lopes Chaves, Alexandre Elias dos Santos
e Rodrigo Duarte Silva. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os
presentes, e declarou aberta a sessão. O Professor Robson Mendes Matos solicitou uma inversão
na pauta, passando o item 12. para o lugar do item 3. O Presidente consultou o plenário, obtendo
a aprovação para a mencionada inversão. 1. Análise das Atas dos dias 25/06/2008 e 14/07/2008.
Com pequenas alterações, as duas atas foram aprovadas por dezoito votos favoráveis e uma
abstenção. O professor Paulo Antônio Fonseca Machado, Chefe do Departamento de Matemática,
solicitou que incluísse na pauta a homologação da Banca Examinadora para o Concurso de
Professor Titular daquele departamento. O plenário acatou a inclusão do assunto. 1a. Passando-se
a votação, a Banca Examinadora foi aprovada por unanimidade, tendo a seguinte composição:
Membros Titulares: Artur Oscar Lopes – UFRGS, Carlos Tomei – PUC/RIO, Vladas
Sidoravicius – IMPA, Vyacheslav Futorny – USP, Yoshiharu Kohayakawa – USP. Membros
Suplentes: Antônio Sérgio Teixeira Pires – UFMG, Virgílio Augusto Fernandes Almeida –
UFMG. 2. Discussão sobre processo de escolha de dirigentes na UFMG. O Presidente propôs
um encaminhamento para a discussão. Disse que seria interessante trazer pessoas para falar a
respeito do assunto, e em seguida promover debates, seminários ou palestras. Colocado em
discussão, o professor Robson Matos concordou e disse que faria uma proposta semelhante. Após
algumas manifestações, o Presidente solicitou ao plenário que pensassem a respeito do que fazer,
para em uma próxima reunião, voltarem ao assunto. 12. Proposta de critérios para análise e
decisão dos processos de progressão horizontal nas classes de auxiliar de ensino, assistente,
adjunto e associado no Departamento de Ciência da Computação. O Presidente solicitou ao
chefe do Departamento de Ciência da Computação explicar o documento apresentado. Após sua
apresentação, abriu o assunto para discussão. O professor Robson Matos fez suas considerações a
respeito do assunto, criticou vários pontos da proposta, principalmente o ponto em que se define a
composição da Comissão. O professor Antonio Otávio Fernandes, chefe do Departamento de
Ciência da Computação, fez várias ponderações a respeito e respondeu a todos os
questionamentos levantados. Como houve muitos questionamentos relativos à proposta, o chefe
do Departamento de Ciência da Computação propôs retornar o documento ao departamento, para
uma reformulação. O plenário acatou o encaminhamento da presidência. 3. Análise dos Pedidos
de Progressões Horizontais aprovadas “ad referenda”. Os pedidos listados no documento
constante no “anexo 1” desta ata foram homologados por unanimidade. 4. Análise dos Pedidos
de Afastamentos aprovados “ad referenda”. Os pedidos de afastamento listados no documento
constante no "anexo 2" desta ata foram homologados por unanimidade. 5. Análise de Projetos de
Extensão. O Senhor Presidente colocou em votação o assunto e não havendo nenhum reparo, foi
aprovado por unanimidade. O Presidente perguntou ao plenário se poderia incluir na pauta mais
dois assuntos; um seria a aprovação do Projeto de Cooperação entre a UFMG e o CSEM Brasil, e
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o outro seria o aumento do valor dos projetos de extensão que poderiam ser assinados
“ad referendum” pela Diretoria do ICEx. Ambos os assuntos foram incluídos, mediante a
aceitação do plenário. 5a. Projeto “Cooperação Técnico-científica entre a Universidade
Federal de Minas Gerais e o Centro de Inovação CSEM Brasil”, coordenado pelo Professor
Wagner Nunes Rodrigues. O subchefe do Departamento de Física, professor José Marcos
Andrade Figueiredo, fez a apresentação do projeto. Em seguida, o parecer elaborado pelo
professor Antonio Otávio Fernandes, que recomendava a aprovação, foi lido pelo Vice-Diretor,
professor Cesar Eschenazi. Colocado em discussão, e após, em votação, o projeto foi aprovado
por dezessete votos a favor e uma abstenção. 5b. Aumento do valor mínimo de projetos de
extensão que podem ser aprovados “ad referendum” pelo Diretor do ICEx. Após discussão,
foi elaborada a proposta de que o valor seria de até dez salários mínimos. Colocada em votação, a
proposta foi aprovada por unanimidade. 6. Aprovação do Projeto do ICEx, referente ao
PROFIQ – Programa de Formação Integrada e Qualidade de Vida na Gestão de Pessoas. O
Presidente falou ao plenário sobre o projeto. Colocado em discussão, e em seguida em votação, o
projeto foi aprovado por unanimidade. 7. Estágio probatório dos professores José Antônio
Gonçalves Miranda, Raquel Oliveira Prates, Marcos André Gonçalves, Luiz Chaimowicz e
Willian Ricardo Rocha. Colocado em discussão, e em seguida em votação, o assunto foi
aprovado por unanimidade. 8. Recurso de reinclusão ao Curso de Matemática
Computacional, do aluno Alexandre José Menezes. Após breve discussão, o Senhor Presidente
solicitou ao relator, professor José Marcos Andrade Figueiredo que comentasse seu parecer, que
era contrário à reinclusão do aluno. Após breve discussão, o assunto foi colocado em votação,
tendo o seguinte resultado: dezesseis votos contrários à reinclusão e uma abstenção. 9. Resolução
nº 002/2008 – Colegiado do Curso de Graduação em Matemática, referente ao provimento
de vagas remanescentes nas modalidades Reopção e Rematrícula, aprovada ad referendum.
10. Resolução nº 001/2008 – Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas de Informação,
referente distribuição de vagas e critérios de classificação nas modalidades Reopção e
Rematrícula, aprovada ad referendum. O senhor Presidente perguntou se era necessário algum
esclarecimento. Em seguida, colocou os dois assuntos em discussão. Após breves considerações,
ambos foram levados à votação, sendo aprovados por unanimidade. 11. Análise do Parecer do
Relatório Anual de Atividades do Departamento de Matemática - 2007. O Senhor Presidente
perguntou ao professor Paulo Antônio, chefe do departamento de Matemática, se teria algum
comentário a fazer sobre o parecer, não havendo nada a declarar, o assunto foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade. 13. Informes. O Presidente falou sobre o ofício
recebido do Magnífico Reitor que respondia às questões elaboradas pela Diretoria do ICEx, a
respeito do aumento do número de vagas para o Vestibular UFMG 2009, do curso de Engenharia
de Controle de Automação. 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 sete de agosto de 2008. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 24 de setembro de 2008.
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