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Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dez, às dez horas, 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: José Francisco de Sampaio, José Marcos Andrade
Figueiredo, Grácia Divina de Fátima Silva, Sebastião José Nascimento de Pádua, Ana Lúcia
Americano Barcelos de Souza, Denise Burgarelli Duczmal, Franklin Massami Matinaga, Robson
Mendes Matos, Wagner Batista de Almeida. Justificadas as ausências dos professores: Rosângela
Helena Loschi, Roberto da Silva Bigonha, Luiz Chaimowicz, Rémy Sanchis, Susana Cândida
Fornari, Humberto Osório Stumpf, Clésia Cristina Nascentes, Denise Duarte Scarpa Magalhães
Alves, Ana Cristina Vieira. Presentes também alguns membros da comunidade, os professores
José Guilherme Martins Alves Moreira, Grey Ercole, Sonia Pinto de Carvalho e Dario
Windmöller. O Senhor Presidente cumprimentou os presentes, declarou aberta a sessão e
informou que, como não houve quorum regulamentar, o que fosse decidido nesta reunião, seria
comunicado via e-mail aos demais membros. 1. Uso do ENEM para a seleção de alunos para
UFMG. O Presidente iniciou informando rapidamente o que foi conversado na reunião realizada
com o Reitor recentemente. Como todos tinham conhecimento do material enviado pela Reitoria,
intitulado “O ENEM E O VESTIBULAR DA UFMG – Contribuições do Conselho Acadêmico
da COPEVE”, o Presidente colocou o assunto em discussão. Após inúmeras manifestações,
algumas contra, outras a favor do uso do ENEM já para o vestibular de 2011, decidiram
primeiramente votar se usariam ou não o ENEM, e depois votariam quando usar. A primeira
votação obteve aprovação unânime. E a segunda, uso do ENEM no Vestibular de 2011,
obtiveram seis votos favoráveis e para o vestibular de 2012, obtiveram oito votos favoráveis. O
documento final a ser enviado ao Magnífico Reitor ficou com a seguinte redação: “... a
Congregação do ICEx indicou que a Diretoria e seus representantes nos Conselhos Superiores
devem defender a posição de utilizar o ENEM em substituição à primeira etapa do vestibular
UFMG, a partir do vestibular 2012. A Congregação entende que a adesão ao ENEM deve ser
acompanhada de mudanças na segunda etapa e que não haverá tempo suficiente para que essas
mudanças sejam suficientemente debatidas com a comunidade para o vestibular 2011.
Recomenda também que nossa adesão seja seguida de esforços no sentido de diminuir as
diferenças entre os dois exames...” 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, vinte e três de abril de 2010. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião da congregação do dia 30 de junho de 2010.
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