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Aos quatro dias do mês de novembro 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, Roberto da Silva Bigonha,
Rosângela Helena Loschi, Alberto Berly Sarmiento Vera, José Marcos Andrade Figueiredo,
Grácia Divina de Fátima Silva, José Marcos Silva Nogueira, Glaura da Conceição Franco, Aríete
Righi, Luiz Chaimowicz, Denise Duarte Scarpa Magalhães Alves, Ana Lúcia Americano
Barcelos de Souza, Denise Burgarelli Duczmal, Franklin Massami Matinaga, Robson Mendes
Matos, Hélio Anderson Duarte. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos:
Agostinho Vinício da Fonseca e Leonardi Dionísio Ferreira. Havendo quorum regulamentar, o Sr.
Presidente cumprimentou os presentes, e declarou aberta a sessão. 1. Análise das atas dos dias
26/08/2009 e 30/09/2009. O senhor presidente colocou o assunto em discussão, e como não
houve sugestões de correção, as mesmas foram aprovadas com quinze votos a favor e duas
abstenções. 2. Homologação dos pedidos de progressões horizontais, aprovados “ad
referenda”. Os pedidos listados no documento constante no “anexo1” desta ata foram
homologados por unanimidade. 3. Homologação dos pedidos de afastamentos do/no país,
aprovados “ad referenda”. Os pedidos de afastamentos listados no documento constante no
"anexo 2" desta ata foram homologados por unanimidade. 4. Análise dos Pareceres Finais de
Estágio Probatório dos professores: Gaspar Diaz Muñoz, Silvia Helena Paixão Alencar,
Henriete da Silva Vieira, Sacha Friedli e Maria Carolina de Oliveira Aguiar. O presidente
fez a leitura do pareceres do estágio probatório de cada professor em separado como se segue: a)
professor Gaspar Dias Muñoz, colocado em discussão, após breves manifestações, foi colocado
em votação sendo aprovado por unanimidade. b) professora Silvia Helena Paixão Alencar,
colocado em votação foi aprovado por unanimidade, c) professora Henriete da Silva Vieira,
colocado em discussão, após manifestações do plenário e análise da documentação, a
Congregação concluiu que a professora desempenhou as atividades de pesquisa e orientação de
forma muito satisfatória. O presidente sugeriu que junto com o processo de estágio probatório
fosse anexada, a ata com aprovação do estágio. Colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. d) Sacha Friedli, colocado em votação foi aprovado por unanimidade. e)
professora Maria Carolina de Oliveira Aguiar, colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. 5. Análise de Projetos de Extensão. Os projetos listados no “anexo 3 – Folha 1”
desta ata foram lidos pelo presidente e colocados em discussão. Colocado em votação foram
aprovados por unanimidade sem qualquer reparo. Finalmente, o projeto de pesquisa listado no
“anexo 3 – Folha 2” foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. 6. Análise dos
Critérios de Avaliação dos relatórios de atividade que serão utilizados para Progressão
Horizontal na carreira de Magistério do Departamento de Física. O presidente passou a
palavra ao Chefe do Departamento de Física, Prof. José Marcos de Andrade Figueiredo, para
exposição dos critérios já aprovados pela câmara do departamento de Física. Após
esclarecimentos ao plenário, o assunto foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. 7. Análise dos Critérios para progressão Horizontal na carreira de Magistério
do Departamento de Matemática. O senhor presidente solicitou ao chefe do departamento de
Matemática, professor Alberto Berly Sarmiento Vera para se pronunciar. O professor disse que
gostaria de retirar o assunto de pauta uma vez que acha viável uma discussão mais ampla pela
câmara do departamento. O assunto foi retirado de pauta. 8. Relatório Anual de Atividades do
Departamento de Matemática - 2008. O Sr. Presidente leu o parecer do relator professor
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Dorgival Olavo Guedes Neto favorável à aprovação do relatório anual do
departamento de Matemática e passou a palavra ao chefe do departamento, professor Alberto
Berly Sarmiento Vera, que fez um breve comentário. Após discussão, foi colocado em votação e
não havendo manifestações o mesmo foi aprovado por unanimidade. 9. Análise do Projeto
“Avaliação de Desempenho de Matrizes Cimentícias” do Departamento de Física. O senhor
presidente passou a palavra ao chefe do departamento de Física, professor José Marcos de
Andrade Figueiredo para esclarecimentos sobre o projeto. Após longa discussão no plenário, o
professor Robson Mendes Matos sugeriu que fosse feito o seguinte adendo: os projetos de
pesquisa para serem aprovados pela congregação devem estar caracterizados como tal. Colocado
em votação foi aprovado por unanimidade com o adendo. 10. Análise do Projeto de Pesquisa
EULASUR – Network in Advanced Materials and Nanomaterials of Brazil-Uruguay) –
coordenação Prof.Wagner Nunes Rodrigues do Departamento de Física. O senhor presidente
colocou o assunto em discussão, o professor Robson Mendes Matos, relator do projeto,
esclareceu as dúvidas existentes, se manifestando favorável a sua aprovação. Colocado em
votação o assunto foi aprovado por unanimidade. 11. Recurso de reinclusão ao Curso de Física,
do aluno André Albinati Peterson. Não havendo tempo hábil para discussão o assunto foi
retirado de pauta. 12. Informes. O assunto foi retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Vera
Lucia Pereira Andrade Diniz, Secretária, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos
demais presentes em livro complementar a este. Belo Horizonte, quatro de novembro de 2009.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 24 de fevereiro de 2010.
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