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Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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, Antônio Sérgio Teixeira
Pires, Roberto da Silva Bigonha, Rosângela Helena Loschi, José Marcos Andrade Figueiredo,
Alberto Berly Sarmiento Vera, Grácia Divina de Fátima Silva, Sebastião José Nascimento de
Pádua, Ana Cristina Vieira, Moema Gonçalves Bueno Figoli, Fernando Augusto Batista,
Bernardo Nunes Borges de Lima, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Denise Burgarelli
Duczmal, Franklin Massami Matinaga, Sabino José Ferreira, Antônio Flávio de Carvalho
Alcântara, Rémy de Paiva Sanchis e Dario Windmöller. Representantes dos Servidores
Técnico-Administrativos: Rubens Ribeiro Menezes e Shirley Maciel da Silva. Representantes
Discentes: Alex Roberto Corrêa, Bernardo Nogueira Mota e Guilherme Maluf Martins Balzana.
Justificada as ausências dos professores Luiz Chaimowicz e Jussara Marques de Almeida.
Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 1. Informes. a) O
professor José Guilherme Moreira falou de reunião da PROEX sobre os indicadores de extensão
para alocação de vagas docentes. b) Apresentação da CTIT - O professor Ado Jório de
Vasconcelos explicou como está dividida a CTIT, tanto na área física, quanto no quantitativo de
pessoal e informou que a CTIT está localizada na FUNDEP atualmente. Em seguida, falou sobre
o número de pedidos de patentes que a UFMG tem e também sobre os gastos da CTIT com
pessoal, com os registros das patentes. Finalizou informando que em breve a PRPQ fará uma
visita no ICEx, e a CTIT estará junto para dirimir outras dúvidas que existam. 2. Análise das
Atas das reuniões dos dias 25/08/2010 e 29/09/2010. Ata do dia 25/08/2010 - 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 29/09/2010-O senhor presidente colocou o
assunto em discussão, e após a solicitação do professor Rémy de Paiva Sanchis de acrescentar um
texto entregue por ele e lido pela Secretária, o assunto foi levado à votação, sendo a ata aprovada
por unanimidade. 3. Análise dos Pedidos de Progressão Horizontal. Os pedidos listados no
documento constante no “anexo 1” desta ata foram aprovados por unanimidade. 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. Projeto de
Pesquisa do Departamento de Física, aprovado “ad referendum”. O projeto de pesquisa
listado no documento constante no “anexo 3” desta ata foi homologado por unanimidade. 6.
Curso de Extensão do Departamento de Estatística. O curso de extensão listado no documento
constante no “anexo 4” desta ata foi aprovado por unanimidade. 6A. Projeto de Extensão do
Departamento de Ciência da Computação. O projeto de extensão listado no documento
constante no “anexo 5” desta ata foi aprovado por unanimidade. 7. Projeto de Cooperação
Internacional entre a UFMG e a Università degli di Paiva, intitulado “Estudo de materiais e
fabricação de protótipos de pilha a combustível de oxido sólido operando em temperaturas
intermediárias”, de interesse do Departamento de Química, aprovado ad referendum pela
Congregação. O Presidente colocou o assunto em discussão. Sem comentários, o assunto foi
levado à votação, sendo homologado por unanimidade. 8. Recurso de reinclusão ao Curso de
Matemática, do aluno Jonas Batista Ribeiro de Paiva. O Presidente colocou o assunto em
discussão. Após manifestações do Coordenador do Colegiado do Curso de Matemática, professor
Bernardo Nunes Borges de Lima, que falou sobre a situação do aluno, e do representante discente
Alex Roberto Corrêa, que enfatizou o parecer do relator que era pelo deferimento do pedido do
estudante, o assunto foi colocado em discussão obtendo vinte e um votos contrários à reinclusão
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do aluno e três abstenções. 9. Pedido de Reconsideração de Patrícia Mendes
Campos Versiani – Obtenção de Certificado do Curso de Tecnólogo em Processamento de
Dados. O assunto foi colocado em discussão. O Vice-Presidente da Congregação professor José
Guilherme Moreira, falou a respeito do seu parecer, que era pelo indeferimento do pedido. Em
seguida, respondeu aos questionamentos do plenário. Após várias manifestações, o assunto foi
colocado em votação, obtendo vinte e dois votos contrários ao pedido da requerente e duas
abstenções. 10. Manifestação da professora Carmen Rosa Giraldo, a respeito dos locais
permitidos no ICEx para fumar. O assunto foi colocado em discussão. Após manifestações do
plenário, decidiram manter o que já havia sido discutido e decidido em 2009 pela Congregação, e
sugeriram ao chefe do Departamento de Matemática, que houvesse uma conversa entre os
professores envolvidos no problema e a chefia do departamento. 11. Projeto de Pesquisa “Uso
de Microscopia Eletrônica e Química Analítica em Áreas Prioritárias com Aplicação em
Segurança Pública”, de interesse do Departamento de Física. O Presidente passou a palavra
ao Chefe do Departamento de Física, professor José Marcos Andrade Figueiredo, para explicar
do que se tratava o projeto. Colocado em discussão, o Presidente leu alguns pontos considerados
relevantes, constantes no projeto e respondeu questões levantadas pelo plenário. Em seguida, não
havendo mais comentários, o assunto foi levado à votação, sendo aprovado pro 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 sete de outubro de 2010.
Aprovada em reunião do dia 1º de dezembro de 2010.
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