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Ao trinta dias do mês de setembro de dois mil e nove, às quatorze horas e trinta minutos, 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: Roberto da Silva Bigonha, Rosângela Helena
Loschi, José Marcos Andrade Figueiredo, Alberto Berly Sarmiento Vera, Grácia Divina de
Fátima Silva, Wagner Meira Júnior, Glaura da Conceição Franco, Ana Cristina Vieira,
Rossimiriam Pereira de Freitas, Luiz Chaimowicz, Denise Duarte Scarpa Magalhães Alves, Ana
Lúcia Americano Barcelos de Souza, Franklin Massami Matinaga e Wagner Batista de Almeida.
Representantes técnico-administrativos: Tânia da Silva. Justificadas as ausências dos
professores Remy Paiva Sanchis, Susana Cândida Fornari, Denise Burgarelli Duczmal, Sebastián
Alberto Urrutia e José Francisco de Sampaio. Havendo quorum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. O Presidente solicitou uma
alteração na ordem da pauta, o item 2 antes do item 1. O plenário acatou a inversão. Em seguida,
convidou o Arquiteto Álvaro Drumond, professor da Escola de Arquitetura, a entrar na sala da
Congregação. 2. Apreciação da proposta de construção do anexo ao ICEx. O Presidente fez
uma pequena explanação do que seria apresentado. O arquiteto iniciou sua apresentação
explicando o projeto de construção de ampliação do prédio do ICEx, e em seguida, abriu a
palavra para esclarecimentos, aos quais respondeu prontamente. O Presidente agradeceu a
presença do arquiteto e o mesmo se retirou da reunião. Em seguida, colocou o assunto em
discussão, para que o mesmo pudesse ser votado, pois há a necessidade de aprovação pela
Congregação, a fim de se dar continuidade à construção do anexo. Colocado em votação, o
projeto para construção do anexo ao prédio do ICEx, foi aprovado por unanimidade. 1. Análise
da Ata do dia 03/06/2009 e 1º/07/2009. Sem muitos comentários e com pequena modificação, a
primeira ata foi aprovada por doze votos favoráveis e três abstenções. Sem modificações, a
segunda ata foi aprovada por onze votos favoráveis e quatro abstenções. 3. Análise dos Pedidos
de Progressões Horizontais aprovadas “ad referenda”. Os pedidos listados no documento
constante no “anexo 1” desta ata foram homologados por unanimidade. 4. 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. 5. Proposta
para adequação das provas de títulos à Recomendação 03/2009 do M.P.F. e Decreto-Lei
Presidencial. O Presidente fez um pequeno histórico sobre o conteúdo do Decreto e o que foi
discutido na reunião do Conselho Universitário. Em seguida, colocou o assunto em discussão.
Após várias manifestações, decidiu-se pelo seguinte encaminhamento: Levariam-se duas
propostas. A primeira é não se fixar pontuação máxima nas provas de títulos, ou seja, a pontuação
da prova de títulos será decidida pelos departamentos para cada concurso. A segunda, a ser
apresentada em caso de fracasso da primeira, estabelece as seguintes faixas de pontuação máxima
por quesito: Títulos Acadêmicos – Max. 15 pontos; Experiência Docente – Max. 30 pontos;
Produção Científica, Técnica, Artística e Cultural na Área – Max. 55 pontos; Administração
Acadêmica – Max 20 pontos; Prêmios e Distinções – Max 10 pontos. 6. Pedido de Anuências
de Atividades para composição da grade curricular do curso de Bacharelado Tecnológico
em Química. O Presidente passou a palavra à professora Ana Lúcia Barcelos de Souza, que fez
os devidos esclarecimentos a respeito do assunto. Colocado em votação, o assunto foi aprovado
por unanimidade. 7. Pedido de Anuência para a oferta de disciplinas fora da sede e de
participação dos docentes do DCC-UFMG, no projeto de doutorado institucional em
Ciência da Computação. O Presidente passou a palavra ao professor Roberto Bigonha, e em
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seguida ao professor Wagner Meira Junior, que fez uma explanação justificando o
oferecimento do curso. Colocado em votação, o pedido de oferta do curso foi aprovado por
unanimidade. 8. Critérios para Progressão Horizontal na carreira de Magistério do
Departamento de Estatística. O Presidente passou a palavra à professora Rosângela Helena
Loschi para explicar os critérios já aprovados pela Câmara do Departamento de Estatística. Em
seguida, colocou o assunto em discussão e os questionamentos apresentados foram prontamente
esclarecidos. Levados a votação, os critérios foram aprovados por unanimidade. 9. Análise de
Projetos de Extensão. O Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Decidiram votar as
tabelas em separado. Levados a 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, eram para conhecimento, pois conforme a Resolução 001/2008-ICEx, podem ser
aprovados “ad referendum”. Os projetos de pesquisa, listados na terceira tabela, foram aprovados
por unanimidade. 10. Projeto de Pesquisa EULASUR – Network in Advanced Materials and
Nanomaterials of industrial interest between Europe and Latin American Countries of
MERCOSUR (Argentina-Brazil-Ururguay). O assunto foi retirado de pauta. 11. Resposta à
Congregação da Consulta à PJ/UFMG, com referência a Resolução nº 10/95. Após a leitura
do parecer da Procuradoria Geral da UFMG, o plenário teve a confirmação de que os projetos que
se enquadram na Lei de Inovação Tecnológica não se enquadram na Resolução nº 10/95.
12. Informes. O Presidente solicitou a mudança das datas das duas próximas reuniões do ano. Ao
invés de serem realizadas na última quarta-feira do mês, fossem realizadas na primeira quartafeira do mês, ou seja, dias quatro de novembro e dois de dezembro. 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, trinta de setembro de 2009. xxx
Aprovada em reunião do dia 4 de novembro de 2009.
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