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Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e nove, 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, Geraldo
Robson Mateus, Rosângela Helena Loschi, José Marcos Andrade Figueiredo, Paulo Antônio
Fonseca Machado, Grácia Divina de Fátima Silva, José Marcos Silva Nogueira, Marcelo
Azevedo Costa, Sebastião José Nascimento de Pádua, Ana Cristina Vieira, Rossimiriam Pereira
de Freitas, Ela Mercedes Medrano de Toscano, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Denise
Burgarelli Duczmal, Franklin Massami Matinaga, Robson Mendes Matos, Wagner Batista de
Almeida. Representante técnico-administrativo: Agostinho Vinício da Fonseca. Justificada a
ausência dos professores Roberto da Silva Bigonha e Dorgival Olavo Guedes Neto. Havendo
quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão.
Iniciou informando que o prédio do ICEx não mais participaria da VI Mostra das Profissões, de
acordo com a correspondência enviada pela PROGRAD no dia 13 de abril do corrente. 1. Análise
das Atas dos dias 29/10/2008 e 19/11/2008. Com pequenas alterações, a primeira ata foi
aprovada por quinze votos favoráveis e quatro abstenções, e a segunda ata, aprovada por quatorze
votos favoráveis e cinco abstenções. 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. 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. O plenário solicitou que os projetos de extensão com valores
menores a dez salários mínimos, fossem colocados em uma tabela, em separado, somente para o
conhecimento da Congregação. A solicitação foi acatada. Em seguida, passou-se à votação das
tabelas. Colocado em votação, os projetos de extensão de nºs 01, 02, 03, 04 e 12, listados no
documento constante no “anexo 3” foram aprovados com quatorze votos favoráveis, um voto
contrário e quatro abstenções. Os projetos de pesquisa, listados na tabela de nº 2, foram
aprovados por unanimidade. Em seguida, o Presidente solicitou ao professor José Marcos
Andrade Figueiredo, Chefe do Departamento de Física, que falasse a respeito do Convênio de
Cooperação Técnico-Científica entre a UFMG e o Centro de Inovações CSEB Brasil. Após sua
fala, passou a palavra ao parecerista, professor Geraldo Robson Mateus, que falou a respeito do
“Projeto de Desenvolvimento de Micro e Nanotecnologias para Reflorestamento, Agricultura de
Precisão e Controle Ambiental”, dentro do já especificado em seu parecer, anexo a esta ata. Após,
colocou o assunto em votação, sendo aprovado por dezoito votos favoráveis e uma abstenção.
5. Estágio Probatório do professor Sebastián Alberto Urrutia. O assunto foi colocado em
discussão. Sem muitos comentários, foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 6.
Disciplinas Básicas do ICEx – minuta de Resolução/ICEx. O Presidente passou a palavra ao
professor Cesar Eschenazi para que explicasse o porquê das duas minutas entregues. Em seguida,
abriu-se a discussão. Após manifestações do plenário e ampla discussão, considerando-se a
importância do assunto e a necessidade de se discutir outros assuntos da pauta, resolveu-se
convocar reunião extraordinária para o dia 6 de maio, para se discutir a matéria. 13. Convênio de
Cooperação entre a UFMG e a Universidade de Havana. O Presidente solicitou ao professor
José Marcos Andrade Figueiredo falar a respeito dos pareceres emitidos por ele. O primeiro
parecer, que era favorável à aprovação, referia-se ao convênio de cooperação entre a
Universidade de Havana e a UFMG, de interesse do Departamento de Estatística de ambas
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instituições. Após a leitura do parecer, o Presidente colocou o assunto em discussão.
Sem muitos comentários, foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. O segundo
parecer, referia-se ao convênio de cooperação entra a Universidade de Havana e a UFMG. Após a
leitura do parecer, que era desfavorável à aprovação, por apresentar diferenças relevantes entre as
versões em português e espanhol, o Presidente passou a palavra à Chefe do Departamento de
Estatística, professora Rosângela Loschi, que explicou o andamento do projeto anteriormente
aprovado. Explicou também que a Diretoria de Relações Internacionais fez as correções nas
versões, apresentando à Congregação, as cópias dos documentos, com as devidas alterações. Em
seguida, o professor José Marcos Figueiredo leu as correções e concordou com as alterações
feitas. Passou-se então à votação, sendo aprovado por unanimidade. 9. Projeto do REUNI –
Colegiado do Curso de Química. O Presidente passou a palavra à professora Ana Lúcia
Americano Barcelos de Souza, Coordenadora do Curso de Química, que fez a apresentação do
Projeto Acadêmico-Pedagógico do Curso de Bacharelado em Química Tecnológica. Em seguida,
colocou-se o assunto em discussão, e após várias manifestações do plenário, que consideravam
que o projeto correspondia à expectativa de qualidade exigida pelos padrões do Instituto e que
atendia aos propósitos do REUNI, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Posteriormente, quando da discussão do item 7. da pauta, foi votado novamente obtendo quatorze
votos contrários à aprovação e três abstenções. 15. Provimento de Vagas Remanescentes –
Curso de Graduação em Ciência da Computação. O Presidente passou a palavra ao
Coordenador do Curso de Ciência da Computação, Prof. Clarindo Isaías Pereira da Silva e Pádua.
Em seguida, colocou o assunto em discussão. Sem maiores comentários, foi levado à votação,
sendo aprovado por unanimidade. 14. Homologação de Banca Examinadora para Progressão
Vertical (Prof. Adjunto para Prof. Associado). O Presidente apresentou os nomes dos
professores: Humberto Osório Stumpf, Heloisa de Oliveira Beraldo, Wagner Batista de Almeida,
do departamento de química e David Lee Nelson, da Faculdade de Farmácia, como membros
titulares e o professor José Francisco de Sampaio, do departamento de física, como suplente, para
comporem a comissão. Colocado em votação o assunto foi aprovado por unanimidade. 7.
Pedidos de Anuência de disciplinas para cursos novos do Vestibular 2010 (REUNI). O
Presidente falou a respeito dos estudos feitos para execução das obras do REUNI no ICEx. Em
seguida, colocou o assunto em discussão. Após ampla e polêmica discussão, chegaram a um
consenso: Não anuir as disciplinas que não indiquem o local de realização das aulas. Pelo
avançado da hora, resolveu-se colocar o assunto de nº 8. Recurso de dispensa de disciplinas
equivalentes do Curso de Química, do aluno Fábio Souza, na pauta da próxima reunião. 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 abril de 2009. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 1º de julho de 2009.
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