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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 Antônio Otávio Fernandes, Diretor do Instituto, com a
presença dos seguintes membros: Professores: José Guilherme Moreira, José Marcos Silva
Nogueira, 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, Sebastião José Nascimento de Pádua, Ana Cristina Vieira,
Humberto Osório Stumpf, Luiz Chaimowicz, Denise Duarte Scarpa Magalhães Alves, Fernando
Augusto Batista, Remy Paiva Sanchis, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Denise
Burgarelli Duczmal, Franklin Massami Matinaga, Sabino José Ferreira, Antônio Flávio de
Carvalho Alcântara e Hélio Anderson Duarte. Representantes dos Servidores TécnicoAdministrativos: Cristina de Jesus Inácio, Rubens Ribeiro Menezes e Shirley Maciel da Silva.
Representantes Discentes: Alex Roberto Corrêa, Gabriel Pires e Albuquerque de Melo, Thárcio
Guzella Oliveira, Bernardo Nogueira Mota e Guilherme Maluf Martins Balzana. Havendo
quorum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes, em especial aos novos
membros eleitos da Congregação e declarou aberta a sessão. O Presidente cumprimentou e
agradeceu o professor Robson Mendes Matos, pelo trabalho desenvolvido na Congregação e no
Conselho Universitário, em virtude de sua redistribuição para a Universidade Federal do Rio de
Janeiro, campus de Macaé. Em seguida, o professor Robson Mendes Matos fez sua despedida e
agradeceu a companhia dos membros da Congregação, pelos anos em que trabalharam juntos. 1.
Informes. a) A professora Sylvie Kamphorst Leal da Silva apresentou o Projeto Integrado de
Formação em Matemática, desenvolvido sob sua coordenação e do professor Mário Jorge
Carneiro. b) Alocação de Vagas Docentes – O professor Ricardo Takahashi apresentou planilha
para alocação de vagas e fez a exposição de motivos para elaboração dos critérios de criação
dessa planilha. c) Implantação de Rede sem Fio na UFMG – O Presidente fez uma breve
explanação sobre o assunto. d) Resoluções dos Concursos e Resoluções dos Recursos. O
Presidente falou a respeito do Oficio-Circular recebido da SODS em julho de 2010, que
encaminhava três anteprojetos de resoluções, e que possibilitava a apresentação de eventuais
destaques pelas Unidades até o dia 20 de agosto de 2010. Informou que o DCC enviou algumas
propostas de alterações para a resolução dos concursos, e que as encaminhou para a SODS, no
prazo estipulado. e) Plano Diretor – Segurança no Campus. O Presidente explicou que tem
havido um gasto enorme com segurança, mas o que tem se visto é a falta segurança em muitas
unidades do campus, dentre as quais, o ICEx. Disse que a idéia é avaliar os custos e aprimorar
essa questão, com a colocação de equipamentos para monitorar a unidade. f) Diretrizes Gerais
Estacionamento no Campus. O professor José Guilherme Moreira, fez uma breve apresentação a
respeito do assunto. 2. Análise da Ata da reunião do dia 30/06/2010. O senhor presidente
colocou o assunto em discussão, e após algumas correções solicitadas pelo plenário, a ata foi
levada à votação, sendo aprovada por vinte e oito votos favoráveis e duas abstenções. 3. Análise
dos Pedidos de Progressão Horizontal. Os pedidos listados no documento constante no “anexo
1” desta ata foram aprovados por vinte e seis votos favoráveis e quatro abstenções. 4. 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. 5. Análise de
Projetos de Extensão. O Presidente colocou o assunto em discussão. Sem comentários, o assunto
foi levado à votação, sendo aprovado por vinte e oito votos favoráveis e duas abstenções. 6.
Definição de “modus operandi” da Congregação. O professor José Guilherme Moreira falou a
respeito das mudanças de procedimento na distribuição de pauta das reuniões da congregação.
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Ficou decidido que, junto à pauta enviada por meio eletrônico aos membros, serão
encaminhados também os resumos executivos dos projetos de extensão, a ata a ser aprovada na
reunião, assim como as tabelas de Progressão Horizontal e de Afastamentos, para que, caso haja
algum detalhe ou correção a ser feita, sejam os mesmos enviados à Secretaria Geral também por
e-mail, e durante a reunião o assunto seja diretamente aprovado, sem discussão, a não ser que seja
solicitado destaque para algum ponto específico. 7. Recurso de Trancamento Total de
Matrícula, do aluno Daniel Brandão Mendes, aluno do Curso de Química. A professora Ana
Lúcia Americano Barcelos de Souza, coordenadora do Curso de Química, falou a respeito da
solicitação de trancamento total de matrícula do aluno. Após várias manifestações do plenário,
algumas defendendo a situação do aluno, e outras não, o Presidente passou a palavra à relatora,
que falou sobre o seu parecer, que era pelo indeferimento do recurso. Em seguida, o Presidente
fez a proposta de encaminhamento: manter o parecer e levá-lo à votação. Deste modo, o parecer
foi colocado em votação, e obteve vinte e seis votos favoráveis e quatro abstenções, sendo, então,
o recurso do aluno indeferido. 8. Recurso de reinclusão ao Curso de Matemática
Computacional, do aluno Dúlio Alves Ribeiro. A professora Denise Burgarelli, coordenadora
do Curso de Matemática Computacional falou a respeito da situação do aluno. Em seguida, o
Presidente falou a respeito do parecer do relator que era pelo indeferimento da reinclusão do
aluno. Do mesmo modo do recurso anterior, colocou o parecer em votação, sendo o mesmo foi
aprovado por unanimidade. Dessa forma, o recurso do aluno foi indeferido. 9. Recurso dos
professores Cristina Maria Marques, Francisco Dutenhefner e Fernando Barboza Egreja
Filho, contra Avaliação dos Pedidos de Progressão Vertical para Professor Associado. O
assunto foi retirado de pauta para que voltasse na próxima reunião, quando os critérios para
análise dos processos de progressão vertical serão discutidos pela Congregação. 10. Recurso do
professor Dan Avritzer, de provimento de vaga de Professor Titular do Departamento de
Matemática. O Presidente fez um relato sobre o assunto. Em seguida, o professor Alberto Berly
Sarmiento Vera, Chefe do Departamento de Matemática, falou sobre a decisão tomada pela
Câmara de Departamento a respeito do assunto. Seguiram-se várias manifestações, e o assunto foi
retirado de pauta, para que o Diretor do ICEx solicitasse, em nome da Congregação, a
manifestação por escrito da Câmara do Departamento do Matemática sobre o pedido de
provimento de vaga pelo professor Dan Avritzer. 11. Indicação de representante (titular e
suplente) do ICEx para o Conselho Universitário e 12. Indicação de representante (titular e
suplente) do ICEx para o CEPE. O Presidente solicitou aos chefes dos departamentos a
indicação de nomes para as representações. Em seguida, os membros escolheram por votação
quem seriam os representantes. Dessa forma, obteve-se o seguinte resultado: Como
representantes do Instituto de Ciências Exatas junto ao Conselho Universitário: Titular - Prof.
Renato Martins Assunção, do Departamento de Estatística, Suplente - Profª. Susana Cândida
Fornari, do Departamento de Matemática. Como representantes do Instituto de Ciências Exatas
junto ao CEPE: Titular - Prof. Alberto Henrique Frade Laender, do Departamento de Ciência da
Computação, Suplente - Prof. Antônio Sérgio Teixeira Pires, do Departamento de Física. 13.
Indicação de representante (titular e suplente) para composição do Colegiado do Curso de
Graduação em Engenharia de Sistemas. O Presidente solicitou aos chefes dos departamentos
de Matemática e de Ciência da Computação a indicação de nomes para as representações. Com os
nomes em mãos, o Presidente consultou o plenário, que aprovou os representantes do Instituto de
Ciências Exatas junto ao Colegiado de Graduação em Engenharia de Sistemas, como membro
Titular, a Profª. Aniura Milanês Barrientos, do Departamento de Matemática, e membro Suplente,
o Prof. Rodolfo Sérgio Ferreira de Resende, do Departamento de Ciência Computação. 14.
Relatório Anual de Atividades do Departamento de Matemática – Ano 2009. O Presidente
passou a palavra ao professor Alberto Berly Sarmiento Vera, e não havendo observações a serem
feitas do parecer, colocou o assunto em discussão. Em seguida, foi colocado em votação, sendo
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aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 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, vinte e cinco de agosto de 2010. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 27 de outubro de 2010.
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