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Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e onze, às quatorze horas, na sala 3123, reuniuse 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, Ela Mercedes Medrano de Toscano, Ariete Righi, Alberto Berly
Sarmiento Vera, Grácia Divina de Fátima Silva, Glaura da Conceição Franco, Carlos Henrique
Monken, Gastão de Almeida Braga, Luiz Chaimowicz, Moema Gonçalves Bueno Figoli,
Fernando Augusto Batista, Marcelo de Oliveira Terra Cunha, Ana Lúcia Americano Barcelos de
Souza, Sabino José Ferreira, Rémy de Paiva Sanchis e Dario Windmöller. Representantes dos
Servidores Técnico-Administrativos: Leonardi Dionísio Ferreira, José Cassimiro da Silva e
Shirley Maciel da Silva. Representantes Discentes: Thárcio Guzella Oliveira e Bernardo
Nogueira Mota. Justificada a ausência dos professores Raquel Oliveira Prates, Fernando Augusto
Batista, Maurício Veloso Brant Pinheiro e Humberto Osório Stumpf. Havendo quorum
regulamentar, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Registrou a presença e
cumprimentou os novos membros eleitos da Congregação, Profa. Ariete Rigui, Chefe do
Departamento de Física, Profa. Ela Mercedes Medrano de Toscano, Chefe do Departamento de
Estatística e Prof. Carlos Henrique Monken, Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Física.
1. Apresentação sobre VESTIBULAR UFMG pelo professor Dario Windmöller, membro
do Conselho Acadêmico da COPEVE. O professor Dario Windmöller foi convidado para falar
sobre um estudo feito por ele sobre o vestibular da UFMG, incluindo o programa de bônus e as
provas do ENEM. 2. Análise da Ata da reunião do dia 30/03/2011. A professora Ana Lúcia
Americano Barcelos de Souza solicitou uma correção em sua fala, que foi aceita pelo plenário.
Sem mais comentários, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por dezoito votos favoráveis e
seis abstenções. 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. Análise de
Projetos de Extensão. O Presidente colocou o assunto em discussão. Sem comentários, as
planilhas constantes no “anexo 3” desta ata foram levadas à votação, sendo aprovadas por
unanimidade. 6. Estágio Probatório dos professores Antônio Alfredo Ferreira Loureiro e
Mirella Moura Moro – Departamento de Ciência da Computação. O Presidente leu parte da
Avaliação Final do Estágio Probatório de cada professor e colocou o assunto em discussão. Sem
comentários, foi levado à votação e aprovado por unanimidade. 7. Aprovação de execução do
Projeto “Nanotubos argilominerais e derivados: estudo da estrutura e propriedades de
nanomateriais inorgânicos de interesse tecnológico”, coordenado pelo professor Hélio
Anderson Duarte, do Departamento de Química. O Presidente da Congregação informou que
esse era um projeto de cunho científico e que não envolve recursos financeiros. Colocou o
assunto em discussão. Sem comentários, o assunto foi levado à votação, sendo aprovado por
unanimidade. 8. Homologação dos valores, periodicidade e duração da bolsa do professor
Clodoveu Augusto Davis Júnior, no formulário de cumprimento da Resolução 01/2011,
aprovados ad referendum. O Presidente colocou o assunto em discussão. Como não houve
comentários, o assunto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 9. Banca
Examinadora para Avaliação de Progressão Vertical para Professor Associado I. O
Presidente solicitou aos chefes de departamento a indicação de um docente para essa banca.
Como era necessário na composição da Banca um docente de outra unidade, o plenário sugeriu
três nomes para que o Presidente fizesse o convite. Ficou decidido então que, após o aceite do
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docente, a Banca seria composta e informada a todos os membros da Congregação,
via e-mail. 10. Proposta de Alterações na Matriz Curricular do Curso de Química – versão
2006/1. O Presidente solicitou a coordenadora do colegiado de graduação de Química, professora
Ana Lúcia Americano Barcelos de Souza, que falasse sobre as alterações sugeridas na matriz
curricular. A professora informou que o Colegiado fez as alterações baseadas em orientações da
PROGRAD, que pediam para diminuir a carga horária dos cursos. Acrescentou que as alterações
diminuem a carga horária, embora não se atinja o solicitado pela Câmara de Graduação.
Justificou que para manter a qualidade do curso de Química, um corte maior que o proposto seria
de alto risco. Explicou também que o Colegiado aproveitou a oportunidade para fazer ligeiras
correções em algumas disciplinas e que a mudança significativa está na reformulação das
Formações Complementares, motivo pelo qual a proposta deveria ser submetida à análise da
Congregação antes de ser enviada à PROGRAD. Em seguida, colocou o assunto em discussão.
Sem muitos comentários, o assunto foi levado à votação, sendo aprovado por vinte e dois votos
favoráveis e uma abstenção. 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 abril de 2011. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovada em reunião do dia 25 de maio de 2011.
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