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Ao vinte e seis dias do mês de agosto 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 Cesar de Souza Eschenazi, Vice-Diretor do Instituto, com a presença
dos seguintes membros: Professores: Roberto da Silva Bigonha, Rosângela Helena Loschi, José
Marcos Andrade Figueiredo, Alberto Berly Sarmiento Vera, Grácia Divina de Fátima Silva, José
Marcos Silva Nogueira, Glaura da Conceição Franco, Fernando Figueiredo de Oliveira Filho,
Reinaldo Oliveira Vianna, Remy Paiva Sanchis, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza,
Sebastián Alberto Urrutia, Franklin Massami Matinaga, Robson Mendes Matos e Wagner Batista
de Almeida. Representantes técnico-administrativos: Leonardi Dionísio Ferreira e Agostinho
Vinício da Fonseca. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os
presentes e declarou aberta a sessão. O professor Robson Mendes Matos pediu a palavra e disse
que em seu entender as reuniões da Congregação são fechadas, portanto, não públicas, devendo
os assuntos ali tratados não serem divulgados e que também o sigilo das falas dos membros, deve
ser mantido, a não ser que lhes seja dado o direito de defesa quando o sigilo for quebrado.
1. Análise da Ata do dia 06/05/2009. Sem comentários e com pequena correção de digitação, a
ata foi aprovada por quinze votos favoráveis e duas abstenções. 2. Análise dos Pedidos de
Afastamentos aprovados “ad referenda”. Os pedidos de afastamentos listados no documento
constante no "anexo 1" desta ata foram homologados por unanimidade. 3. Análise de Projetos de
Extensão. O Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Decidiram votar as tabelas em
separado. Colocado em votação, o projeto de extensão listado no documento constante no
“anexo 2” desta ata, foi aprovado por unanimidade. Os projetos de extensão, listados na segunda
tabela, foram aprovados por unanimidade, após a observação de que se coloque o valor de
R$ 0,00, na coluna EQUIP/OUTROS, toda vez que não haja pagamento de pessoa física no
projeto. 4. Recurso de reinclusão ao Curso de Química, da aluna Josiane Oliveira dos
Santos. 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 alguns
comentários, o assunto foi colocado em votação, e o parecer, que era pelo indeferimento do
recurso, foi aprovado por dezesseis votos favoráveis e um voto contrário. 5. Recurso de
reinclusão ao Curso de Física, do aluno Lucas Fontoura Goulart. O Presidente passou a
palavra ao Coordenador do Colegiado de Física, professor Reinaldo Oliveira Viana, que fez seus
esclarecimentos a respeito do assunto. Após algumas manifestações do plenário, o assunto foi
colocado em votação, e o parecer, que era pelo indeferimento do recurso, foi aprovado por
unanimidade. 6. Convênio de Cooperação Técnica entre a UFMG e a Verti Eco Tecnologias
Ltda. O assunto foi retirado de pauta. 7. Convênio de Cooperação Técnica entre a UFMG e a
Cristália – Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. O Presidente colocou o parecer emitido
pelo professor Vagner de Carvalho, do Departamento de Física em discussão. A discussão foi
ampla em torno da carga horária do projeto, que não foi citada no parecer supracitado. Em
seguida, passou-se a um encaminhamento: A Congregação vota o parecer, e solicita ao
coordenador do projeto, a inclusão da carga horária no projeto. Em votação, o encaminhamento
foi aprovado por quatorze votos favoráveis e uma abstenção. Novamente então, o Presidente
colocou o parecer em discussão, e após várias manifestações do plenário, o encaminhamento foi o
seguinte: Votar o parecer, sem prejuízo da verificação da carga horária com o coordenador do
projeto, e enviar um ofício à Procuradoria Geral da UFMG, consultando como enquadrar os
projetos de pesquisa às legislações da UFMG. O assunto foi levado à votação e foi aprovado por
onze votos favoráveis e duas abstenções. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente
1

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Diretoria/Secretaria Geral
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 seis de agosto de 2009. xxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 4 de novembro de 2009.
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