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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e nove, 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, Roberto da Silva
Bigonha, Aloísio Joaquim Freitas Ribeiro, Agostinho Aurélio Garcia Campos, Paulo Antônio
Fonseca Machado, Grácia Divina de Fátima Silva, Wagner Meira Júnior, Glaura da Conceição
Franco, Aríete Righi, Ana Cristina Vieira, Rossimiriam Pereira de Freitas, Clarindo Isaias Pereira
da Silva e Pádua, Reinaldo Oliveira Viana, Remy Paiva Sanchis, Ana Lúcia Americano Barcelos
de Souza, Robson Mendes Matos, Hélio Anderson Duarte. Representantes técnicoadministrativos: Leonardi Dionísio Ferreira e Tânia da Silva. Representantes discentes: Alex
Roberto Correia e Alexandre Elias dos Santos. Havendo quorum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou os presentes, em especial aos novos membros da Congregação,
Professores Roberto da Silva Bigonha, Aloísio Joaquim Freitas Ribeiro, Ana Cristina Vieira e
José Marcos Silva Nogueira, representado pelo professor Wagner Meira Júnior, e declarou aberta
a sessão. 1. Análise dos Pedidos de Progressões Horizontais aprovadas “ad referenda”. Os
pedidos 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 afastamento listados no documento constante no "anexo 2" desta ata foram homologados por
unanimidade. 3. Análise de Projetos de Extensão. O Senhor Presidente colocou o assunto em
discussão. O plenário questionou sobre a elaboração da tabela, principalmente em relação a
coluna de carga horária e dos professores envolvidos no projeto. Ficou decidido que se incluiria
mais uma coluna na planilha. Colocado em votação, os projetos listados no documento constante
no “anexo 3” foram aprovados com onze votos favoráveis e oito abstenções. Em seguida, o
Presidente solicitou ao professor Paulo Antonio Fonseca Machado, Chefe do Departamento de
Matemática, que falasse a respeito do reoferecimento do curso de especialização em Matemática
– Escola Básica. Após, colocou o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade.
4. Estágio Probatório dos professores Alexandre Salles da Cunha, Lourdes Coral Contreras
Montenegro e Freddy Walther Castellares Cáceres. O assunto foi colocado em discussão, em
bloco. Sem muitos comentários, foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 5.
Recurso de reinclusão ao curso de Matemática, da aluna Ana Maria de Moraes Dornelas. O
Presidente solicitou ao parecerista, professor Reinaldo Oliveira Vianna, que lesse seu parecer,
contrário a reinclusão da aluna. Após a leitura, colocou o assunto em discussão. O representante
discente, Alex Roberto Correia, defendeu a aluna, e criticou alguns pontos do parecer. Após as
considerações de outros membros, o assunto foi levado à votação, obtendo dezenove votos
favoráveis e dois contrários ao parecer, ficando então o recurso da aluna indeferido. 6. Recurso
de reinclusão ao curso de Ciência da Computação, do aluno Alan Aquino de Castro Junior.
O Presidente leu o parecer da professora Aniura Barrientos e colocou o assunto em discussão.
Sem muitos comentários, o assunto foi levado à votação, obtendo unanimidade dos votos
contrários à reinclusão do aluno. 7. Acordo de Cooperação entre a UFMG e a Universidade
do Algarve. Após a leitura do parecer sobre o acordo, o Presidente colocou o assunto em
discussão. Sem muitos comentários, foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 8.
Mostra de Profissões. O Presidente leu o OF. PROGRAD 167/2009, que solicitava ceder o
espaço do prédio do ICEx para a realização da VI Mostra de Profissões. Após alguns
comentários, resolveram que no oficio de resposta à PROGRAD, deveria estar listadas as salas
disponíveis. Em seguida, o assunto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 9.
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Discussão sobre processo de escolha de Dirigentes na UFMG. O Presidente fez a
leitura do OF.GR. nº 133/2007, que solicitava propostas das unidades para o processo de escolha
de Dirigentes da UFMG. Após várias manifestações do plenário, principalmente a respeito da
paridade dos votos na consulta para Reitor, foi elaborada uma proposta pelo professor José
Francisco de Sampaio e pelo representante dos servidores técnico-administrativos Leonardi
Dionísio Ferreira, transcrita a seguir: 1) Escolha pelo colégio eleitoral; 2) Consulta realizada por
segmentos: a) professores; b) funcionários técnico-administrativos; c) estudantes; 3) Resultados
da consulta devem ser apresentados por cada segmento, em separado, sem totalizar em um único
resultados os três segmentos. Em seguida à discussão, ficou resolvido que esta seria uma proposta
possível de ser apresentada no Conselho Universitário. 10. Informes. a) Minuta de Resolução
nº 01/2009 – ICEx. Após a leitura da minuta pelo plenário, ficou resolvido que seria
encaminhado, via e-mail, a todos membros da Congregação, a cópia da minuta para recebimento
de sugestões de redação. b) Carta de Gilcione Fernando sobre a interrupção do mandato.
Após a leitura do documento, o Presidente solicitou aval da Congregação para junto com outros
Diretores de Unidades, remeterem um documento à PROGRAD solicitando a continuidade de se
ouvir as congregações na indicação dos coordenadores de equipes de elaboração das provas do
Vestibular. O professor José Francisco de Sampaio observou que achava justa a solicitação.
Ressaltou, porém, que quando o assunto foi apreciado no CEPE, com exceção dele, nenhum
representante da congregação se manifestou contrário a resolução que alterou a forma de
funcionamento da COPEVE. 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 cinco de março de 2009. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 1º de julho de 2009.
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