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Ao primeiro dia do mês de julho 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 Bismarck Vaz da Costa, Diretor do Instituto, com a presença dos
seguintes membros: Professores: Cesar de Souza Eschenazi, José Francisco de Sampaio, Roberto
da Silva Bigonha, Rosângela Helena Loschi, Paulo Antônio Fonseca Machado, Grácia Divina de
Fátima Silva, José Marcos Silva Nogueira, Glaura da Conceição Franco, Sebastião José
Nascimento de Pádua, Ana Cristina Vieira, Denise Duarte Scarpa Magalhães Alves, Remy Paiva
Sanchis, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Denise Burgarelli Duczmal, Franklin
Massami Matinaga, Robson Mendes Matos, Hélio Anderson Duarte. Representantes técnicoadministrativos: Leonardi Dionísio Ferreira e Agostinho Vinício da Fonseca. Havendo quorum
regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão.
1. Análise das Atas dos dias 03/12/2008, 25/03/2009 e 29/04/2009. Sem comentários e sem
correções, as duas primeiras atas foram aprovadas por quatorze votos favoráveis e cinco
abstenções. Com pequenas alterações, a terceira ata foi aprovada por quinze votos favoráveis e
quatro 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. Em seguida, o Chefe do Departamento de Ciência da
Computação, Prof. Roberto da Silva Bigonha, solicitou, com base na Resolução Complementar
nº 001/2008, que a Congregação aprove os critérios para progressão dos Departamentos. Sendo
assim, o Presidente solicitou aos Chefes de Departamento que enviassem para apreciação da
Congregação, os critérios acima citados. 3. Análise dos Pedidos de Afastamentos aprovados
“ad referenda”. Os pedidos de afastamentos 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. Decidiram votar as tabelas em separado. Colocado
em votação, os projetos de extensão listados no documento constante no “anexo 3” desta ata,
foram aprovados por unanimidade. Os projetos de extensão, listados na segunda tabela, foram
aprovados por unanimidade. 5. Recurso de reconsideração ao pedido de progressão funcional
para nível II de Professor Associado, do prof. Carlos Camarão de Figueiredo. O professor
Roberto Bigonha, Chefe do Departamento de Ciência da Computação, solicitou ao Presidente
verificar se o recurso estava dentro dos prazos regimentais. O senhor Presidente acolheu a
solicitação, e verificou que o recurso não foi apresentado no prazo regimental. Sendo assim, o
Presidente não acatou o mesmo. 6. Recurso de reinclusão ao Curso de Química, do aluno
Washington Regis Custódio Araújo. O Presidente passou a palavra à professora Ana Lúcia
Barcelos de Souza, que fez seus esclarecimentos a respeito do assunto e da decisão do colegiado
de curso. Após algumas manifestações do plenário, o assunto foi colocado em votação, e o
parecer, que era pelo indeferimento do recurso, foi aprovado por unanimidade. 7. Recurso de
reinclusão ao Curso de Química, da aluna Natália Cristina Maia de Queiroz. O Presidente
passou a palavra a parecerista, professora Denise Burgarelli, que fez seus esclarecimentos a
respeito do seu parecer. Após algumas manifestações do plenário, o assunto foi colocado em
votação, e o parecer, que era pelo indeferimento do recurso, foi aprovado por unanimidade. 8.
Indicação de supervisor e supervisor substituto dos Cursos de Graduação a Distância em
Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Química. O Presidente informou os nomes
indicados para supervisores e supervisores substitutos, e colocou o assunto em discussão. Os
nomes propostos para o Curso de Graduação a Distância em Licenciatura em Matemática foram
1

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral

54

Prof. Dan Avritzer e a Profa. Denise Burgarelli Duczmal, respectivamente, supervisor
e supervisor substituto. Os nomes propostos para o Curso de Graduação a Distância em
Licenciatura em Química, foram Profa. Simone de Fátima Barbosa Tófani e Prof. Amary César
Ferreira, respectivamente, supervisora e supervisor substituto. Sem muitos comentários, o assunto
foi levado à votação e aprovados por dezessete votos favoráveis e duas abstenções. 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,
primeiro de julho de 2009. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 30 de setembro de 2009.
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