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Aos dezessete dias do mês de novembro 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, Susana Cândida Fornari,
Roberto da Silva Bigonha, Rosângela Helena Loschi, José Marcos Andrade Figueiredo, Alberto
Berly Sarmiento Vera, Grácia Divina de Fátima Silva, José Marcos Silva Nogueira, Glaura da
Conceição Franco, Aríete Righi, Ana Cristina Vieira, Humberto Osório Stumpf, Luiz
Chaimowicz, Raquel Oliveira Prates, Denise Duarte Scarpa Magalhães Alves, Bernardo Nunes
Borges de Lima, Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, Denise Burgarelli Duczmal, Franklin
Massami Matinaga, Lucienir Pains Duarte, Fábio Enrique Brochero Martínez e Dario
Windmöller. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos: Leonardi Dionísio
Ferreira e Shirley Maciel da Silva. Representantes Discentes: Alex Roberto Corrêa, Gabriel
Pires e Albuquerque de Mello, Bernardo Nogueira Mota e Guilherme Maluf Martins Balzana.
Justificada as ausências dos professores Alberto Frade Laender, Sabino José Ferreira Neto e
Jafferson Kamphorst Leal da Silva. Havendo quorum regulamentar, o Senhor Presidente declarou
aberta a sessão. 1. Informes. a) O professor José Guilherme Moreira informou que no dia 26 do
corrente, haverá uma visita da PRPQ ao ICEx, e que enviará um email confirmando horário e
local. b) CT-Infra - O professor Antônio Alfredo Freitas Loureiro apresentou o projeto “InfraEstrutura de Comunicação Sem Fio e Teleconferência”, do Departamento de Ciência da
Computação. Respondidos os questionamentos do plenário, passou-se a apresentação do
professor Roberto Luiz Moreira, do projeto intitulado “Centro de Caracterização Estrutural de
Nanomateriais”, do Departamento de Física. Em seguida, a professor Dorila Piló Veloso, passou
a apresentar o projeto intitulado “Complementação e Instalações Especiais de Laboratórios de
Pesquisa e de Pós-Graduação do Bloco 1 do Anexo III do Departamento de Química”. O
Presidente da Congregação disse que em conversa com o Magnífico Reitor, o mesmo disse estar
sensível ao problema do departamento de química, e informou que já possui R$ 7.500.000,00, do
CT-Infra de 2009, para dar início às obras. Em seguida, colocou o assunto em discussão. Após
manifestações do plenário, chegou-se à seguinte proposta de encaminhamento: - Diminuir, no
projeto do Departamento de Física, para 10% a taxa de importação; - Retirar do projeto do
Departamento de Ciência da Computação, a sala virtual; - Encaminhar à Pro-Reitoria de Pesquisa
os projetos do Departamento de Física e do Departamento de Ciência da Computação, atendendo
à chamado CT-Infra e; - Encaminhar o projeto do Departamento de Química, com menção
especial. Feitos os esclarecimentos necessários, o Presidente colocou o assunto em votação,
obtendo unanimidade na aprovação. 2. Homologação do resultado da Banca Examinadora
para Progressão Vertical para Classe de Professor Associado. O Senhor Presidente colocou o
assunto em discussão. O plenário decidiu votar em separado os pareceres de cada um dos
professores. Em discussão, o parecer da Comissão que habilitou o professor Dorgival Olavo
Guedes Neto. Sem comentários, foi levado à votação, sendo o resultado da Banca Examinadora
homologado por unanimidade. Em discussão, o parecer da Comissão que habilitou o professor
Renato Antônio Celso Ferreira. Sem comentários, foi levado à votação, sendo o resultado da
Banca Examinadora homologado por unanimidade. Em discussão, o parecer da Comissão que
habilitou o professor Fernando Barboza Egreja Filho. Sem comentários, foi levado à votação,
sendo o resultado da Banca Examinadora homologado por unanimidade. Em discussão, o parecer
da Comissão que não habilitou a professora Cristina Maria Marques. A professora Ana Lúcia
Americano Barcelos de Souza manifestou-se a respeito do constrangimento que ela sente em não
habilitar um professor que tenha recebido dois conceitos “EXCELENTE” no parecer. Mas
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entende que as normas foram aprovadas pelo Conselho Universitário, e que estas por
vezes, deixam as comissões sem opção. Disse ainda que gostaria que se abrisse uma discussão
posterior a respeito desse assunto na Unidade, mesmo sabendo da dificuldade em se alterar as
regras. Após manifestações, o parecer foi levado à votação, sendo o resultado da Banca
Examinadora homologado por vinte e seis votos favoráveis, um voto contrário e duas abstenções.
3. Recurso de reinclusão ao Curso de Estatística, da aluna Sara Oliveira Ribeiro. O VicePresidente falou a respeito do assunto. Em seguida, a Coordenadora do Colegiado do Curso de
Estatística, professora Denise Duarte Magalhães Alves leu o parecer do colegiado, que era pelo
indeferimento do pedido da aluna. Colocado em discussão, não houve mais comentários. Em
seguida, o assunto foi levado à votação obtendo-se vinte e seis votos contrários à reinclusão da
aluna, um voto favorável e duas abstenções. 4. Recurso de reinclusão ao Curso de Estatística,
do aluno José Antônio Coelho Ferreira. O Presidente colocou o assunto em discussão. Como
não houve comentários, o assunto foi levado à votação, obtendo vinte e sete votos contrários à
reinclusão do aluno e três abstenções. 5. Recurso de reinclusão ao Curso de Química, do aluno
Danniel Brandão Mendes. O Presidente passou a palavra à coordenadora do colegiado do curso,
professora Ana Lúcia Barcelos de Souza, que fez comentários a respeito do assunto, e respondeu
aos questionamentos feitos pelo plenário. O representante discente Alex Roberto Corrêa
manifestou-se, apoiando o parecer do relator que era favorável ao deferimento do pedido do
aluno, e informou que o estudante o procurou, e baseado na conversa que teve com ele, percebeu
que o aluno merece ter a chance para tentar concluir o seu curso. Em seguida, o assunto foi
levado à votação, obtendo dezessete votos favoráveis à reinclusão do aluno, e seis votos
contrários. Os assuntos 6 e 7 foram retirados de pauta. 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, dezessete de novembro de 2010. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 1º de dezembro de 2010.
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