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Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dez, às quatorze 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: Roberto da Silva Bigonha, Rosângela Helena Loschi, José
Marcos Andrade Figueiredo, Alberto Berly Sarmiento Vera, Grácia Divina de Fátima Silva,
Sebastião José Nascimento Pádua, Jussara Marques de Almeida, Moema Gonçalves Bueno
Figoli, Fernando Augusto Batista, Remy Paiva Sanchis, Ana Lúcia Americano Barcelos de
Souza, Denise Burgarelli Duczmal. Representante dos Servidores Técnico-Administrativos:
Agostinho Vinício da Fonseca. Justificadas as ausências dos professores: Wagner Meira Júnior e
José Marcos Nogueira. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os
presentes, e declarou aberta a sessão. 1. Análise das Atas das reuniões dos dias 31/03/2010,
23/04/2010 (Extraordinária), 19/05/2010, 19/05/2010 (Extraordinária) e 16/06/2010. Ata do
dia 31/03/2010 - O senhor presidente colocou o assunto em discussão, e como não houve
comentários, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Ata do dia 23/04/2010
(Extraordinária) - O senhor presidente colocou o assunto em discussão, e como não houve
comentários, nem observações, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por dez votos
favoráveis e três abstenções. Ata do dia 19/05/2010 - O senhor presidente colocou o assunto em
discussão e, após a solicitação de uma correção, o assunto foi levado à votação, sendo a ata
aprovada com onze votos favoráveis e duas abstenções. Ata do dia 19/05/2010 (Extraordinária) O senhor presidente colocou o assunto em discussão, e como não houve comentários, a ata foi
levada à votação, sendo homologada por doze votos favoráveis e uma abstenção. Ata do dia
16/06/2010 - O senhor presidente colocou o assunto em discussão, e após a solicitação de uma
pequena correção, o assunto foi levado à votação, sendo a ata aprovada por doze votos favoráveis
e uma abstenção. 2. Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal. Os pedidos listados no
documento constante no “anexo 1” desta ata foram aprovados por unanimidade. 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 aprovados “ad referenda”. O Presidente colocou o assunto em discussão
e, após várias manifestações do plenário solicitando a verificação dos valores constantes da
planilha, que não aparecem no Resumo Executivo do projeto, porém constam no projeto, a
Congregação resolveu, tendo em vista a homologação dos projetos não implicar no mérito dos
mesmos, referendar os projetos e devolvê-los à chefia do Departamento de Ciência da
Computação para providenciar a instrumentação correta dos projetos. O plenário acatou a
solicitação, e em seguida, o assunto foi levado à votação, sendo homologado por unanimidade. 5.
Recurso de reinclusão ao Curso de Ciência da Computação, do aluno Artur Louzada Jeber.
O Presidente passou a palavra ao relator, que fez comentários a respeito do assunto e do seu
parecer. Enfatizou que o aluno não demonstrou ao longo dos últimos anos envolvimento com o
seu curso, pois apresentou um rendimento pífio, não havendo indicação de que essa situação
fosse revertida. Em seguida, o Presidente colocou o assunto em discussão. Após algumas
manifestações favoráveis ao parecer, que era pelo indeferimento do pedido do aluno, o assunto
foi colocado em votação, obtendo a totalidade de votos contrários à reinclusão do aluno. 6.
Recurso de reinclusão ao Curso de Química, da aluna Roberta Andrade Figueiredo. O
Presidente fez a leitura do parecer que era pelo indeferimento da solicitação da aluna. Em
seguida, a professora Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza falou a respeito do caso da aluna,
informando que esta é a segunda vez que a mesma entra com recurso. Após alguns comentários, o
assunto foi colocado em votação, obtendo-se unanimidade de votos contrários à reinclusão da
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aluna. 7. Recurso de reinclusão ao Curso de Física, do aluno Paulo Geovany
Liberal. O Presidente passou a palavra à relatora, que fez comentários a respeito do assunto e do
seu parecer, que era pelo indeferimento do recurso. Sem comentários, o assunto foi levado à
votação, obtendo doze votos contrários à reinclusão da aluna e uma abstenção. 8. Relatório
Anual de Atividades do Departamento de Ciência da Computação – Ano 2009. O Presidente
passou a palavra ao professor Roberto da Silva Bigonha, e não havendo correção a ser feita no
parecer, colocou o assunto em discussão. Em seguida, o parecer, que era favorável a aprovação
do relatório, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a colaboração dos membros da Congregação, despedindose de todos, por tratar-se do final do seu mandato, 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 de junho de 2010. xxxxxx
Aprovada em reunião do dia 25 de agosto de 2010.
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