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Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 Cesar de Souza Eschenazi, Vice-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, Mario Fernando Montenegro Campos, Glaura
da Conceição Franco, Ricardo Wagner Nunes, Sylvie Kamphorst Leal da Silva, Reinaldo
Oliveira Viana, Susana Cândida Fornari, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Frederico
Ferreira Campos, filho, Franklin Massami Matinaga, Robson Mendes Matos, Wagner Batista de
Almeida. Representantes técnico-administrativos: Agostinho Vinício da Fonseca e Leonardi
Dionísio Ferreira. Representantes discentes: Alex Roberto Correia e Pedro Lopes Chaves.
Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou
aberta a sessão. 1. Análise da Ata do dia 24/09/2008. Com pequenas alterações, a ata foi
aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou a inclusão de dois assuntos na Pauta e inversão
da mesma. O Plenário acatou as duas solicitações, e então foram incluídos os assuntos: a)
Prorrogação da Validade do Concurso de Professor Titular do Departamento de Química e b)
Estágio Probatório do Professor Adão Aparecido Sabino. 9. Prorrogação da Validade do
Concurso de Professor Titular do Departamento de Ciência da Computação e do
Departamento de Química. Iniciada a discussão, o professor Antônio Otávio Fernandes fez a
exposição dos motivos pelos quais está solicitando a prorrogação da validade do concurso. O
professor Robson Matos fez alguns questionamentos, os quais foram respondidos prontamente. O
assunto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado em
discussão o pedido do Departamento de Química. A professora Gracia Divina de Fátima Silva fez
a sua exposição de motivos a respeito da solicitação. Como não houve manifestações, o assunto
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 2. Análise dos Pedidos de Progressões
Horizontais aprovadas “ad referenda”. Os pedidos listados no documento constante no “anexo
1” desta ata foram homologados por unanimidade. b) Estágio probatório do professor Adão
Aparecido Sabino. O Presidente leu em voz alta, parte do parecer da comissão de avaliação final
de desempenho, incluindo o mérito e o resultado final. Em seguida, colocou o assunto em
discussão. Como não houve comentários, o assunto foi levado à votação, sendo aprovado por
unanimidade. 3. 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. 4. Análise de Projetos de Extensão. O Senhor Presidente colocou o assunto em
discussão, e o plenário decidiu votar os três quadros separadamente. Sendo assim, discutiram
primeiro o quadro de Projetos de Extensão com solicitação de bolsa junto à PROEX. Sem
maiores comentários, foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Em seguida,
discutiram o segundo quadro, que após uma correção na digitação, foi aprovado por unanimidade,
e por último o terceiro quadro, que após uma correção na digitação, foi aprovado com vinte e um
votos favoráveis e uma abstenção. 5. REUNI – Disciplinas básicas do ICEx (portaria nº
4059/2004-MEC). O Vice-Presidente manifestou a preocupação da Diretoria e chefias de
departamento com relação ao aumento de estudantes do ICEx com o REUNI e o alto índice de
retenção nas disciplinas básicas. Foi mostrado um estudo cuja amostra são estudantes com três ou
mais reprovações numa mesma disciplina a partir de 2001. O estudo permite concluir que a
porcentagem de estudantes com esse perfil que conclui o curso é muito baixa. Após várias
manifestações do plenário resolveu-se que este estudo deve ser apresentado a reitoria juntamente
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com o relatório contendo os índices de reprovação do 2º semestre de 2008 para
reforçar nossas reivindicações de mudanças nas normas acadêmicas. Devido ao adiantado da hora
e a urgência do assunto de nº 10, o senhor Presidente solicitou a retirada de pauta dos assuntos de
números 6, 7, 8, 9. Após a aprovação pelo plenário passou-se a discutir o assunto de nº 10.
Recurso de reinclusão ao curso de Ciências Atuariais, da aluna Luciene Soares Rocha.
Apesar de não estar presente algum membro do Colegiado do Curso da aluna, o assunto foi
discutido tomando por base o parecer do relator, e o histórico da aluna. Sem muitos comentários,
o assunto foi levado à votação, obtendo onze votos contrários e três a favor da reinclusão da
aluna, e ainda três abstenções, ficando então o recurso da aluna indeferido. 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 nove de outubro de
2008. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 29 de abril de 2009.
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