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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dez, 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: José Francisco de Sampaio, Roberto da Silva Bigonha,
Rosângela Helena Loschi, Alberto Berly Sarmiento Vera, Grácia Divina de Fátima Silva, José
Marcos Silva Nogueira, Marcelo Azevedo Costa, Ana Cristina Vieira, Humberto Osório Stumpf,
Luiz Chaimowicz, 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. Representante dos Servidores TécnicoAdministrativos: Agostinho Vinício da Fonseca. Havendo quorum regulamentar, o Senhor
Presidente cumprimentou os presentes, e declarou aberta a sessão. No início da reunião, o
professor José Francisco de Sampaio, comunicou que a APUBH se transformará em um Sindicato
dos professores e solicitou que se registrasse em ata um ato de reconhecimento ao mérito do
professor. Robson Matos nesta empreitada e pela sua atuação junto à entidade, que sempre deu a
devida atenção às solicitações dos professores do ICEx. 1. Análise da Ata da Reunião
Extraordinária do dia 19/03/2010. Sem muitos comentários e com pequena modificação, a ata
foi aprovada por quinze votos favoráveis e quatro abstenções. 2. Análise dos Pedidos de
Progressão Horizontal aprovados “ad referenda”. Os pedidos listados no documento constante
no “anexo 1” desta ata foram homologados por unanimidade, após solicitação do Chefe de
Departamento de Matemática, Prof. Alberto Berly Sarmiento Vera, de alterar a data de direito à
progressão do professor Rogério Santos Mol, de 01/05/2010 para 29/09/2008. 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 Presidente colocou o assunto em discussão. Após várias manifestações
do plenário, resolveram retirar de pauta os projetos de nºs 3 e 4, por não apresentarem os
Resumos Executivos correspondentes. Após comentários do Prof. Roberto da Silva Bigonha, a
respeito dos demais projetos do Departamento de Ciência da Computação, o assunto foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5. Apreciação do Projeto Pedagógico de Curso
de Matemática. O Senhor Presidente solicitou ao Coordenador do Colegiado de Graduação em
Matemática, Prof. Remy Paiva Sanchis que falasse a respeito do projeto. Em seguida, colocou o
assunto em discussão. Sem comentários, foi levado à votação, e após o plenário concordar com as
correções sugeridas pelo parecerista, o projeto foi aprovado por unanimidade. 6. Resolução do
Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Ciências Atuariais, que disciplina o
provimento de vagas remanescentes. O Senhor Presidente passou a palavra para a professora
Denise Duarte Scarpa Alves, para que falasse sobre o assunto, pois a resolução do Colegiado de
Graduação em Estatística havia passado recentemente pela Congregação, e eram semelhantes.
Após sua fala, o assunto foi colocado em discussão. Sem comentários, o assunto foi levado à
votação, obtendo aprovação unânime. 7. Estágio Probatório do professor Antônio Flávio de
Carvalho Alcântara. Após a leitura do parecer final da comissão do estágio probatório, o
assunto foi colocado em discussão. Sem muitos comentários, foi levado à votação, sendo
aprovado por unanimidade. 8. Banca Examinadora do ICEx para Progressão Vertical para
Professor Associado. Colocada em votação, a indicação dos professores: Carlos Augusto
Arteaga Mena, do Departamento de Matemática, Oscar Nassif de Mesquita, do Departamento de
Física, Geraldo Robson Mateus do Departamento de Ciência da Computação, Elena Vitalievna
Goussevskaia do Departamento de Química, Renato Martins Assunção do Departamento de
1

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

54

60

66

72

Estatística e Jaime Arturo Ramírez da Escola de Engenharia, membros titulares da
Banca Examinadora do ICEx no processo de Progressão Vertical para Professor Associado, e os
professores Marcos da Silva Montenegro do Departamento de Matemática, João Antônio Plascak
do Departamento de Física, José Marcos Silva Nogueira do Departamento de Ciência da
Computação, membros suplentes da referida Banca, foi aprovada por unanimidade. Foram
incluídos três assuntos à pauta. 9. Convênio de Cooperação Acadêmica UFMG – Universidad
Nacional de San Luís. O Presidente solicitou ao plenário que lessem o parecer emitido pelo
professor José Marcos Figueiredo. Em seguida, passou a palavra ao professor Roberto da Silva
Bigonha, para que falasse a respeito do assunto. Colocado em discussão, não houve comentários,
e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 10. Relato do professor Robson Mendes Matos,
sobre um assalto ocorrido em um ônibus em que estava uma tutora de um pólo de
Educação a Distância, do curso de licenciatura em Química, que seguia para uma aula em
Frutal-MG. O professor solicitou à Congregação que discutisse o assunto, assim que tivesse um
documento por escrito da professora. Ficou resolvido então, que quando a carta chegasse ao
conhecimento do Diretor ou da Congregação, decidiriam o encaminhamento a ser feito. 11.
Minuta de Contrato – Agência Nacional do Petróleo, UFMG e a FUNDEP. O Presidente
passou a palavra à professora Grácia Divina de Fátima Silva, que explicou ser necessária a
aprovação da minuta pela Congregação para seguir o encaminhamento, no caso, à Procuradoria
da UFMG. Após algumas manifestações, ficou resolvido que o Diretor aprovaria a minuta ad
referendum, e o assunto voltaria na próxima reunião da Congregação. Nada mais havendo a
tratar, 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
pelos demais presentes em livro complementar a este. Belo Horizonte, trinta e um de março de
2010. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 30 de junho de 2010.
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