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          ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO ICEx 

            DO DIA 3 DE JUNHO DE 2009 

 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e nove, às quatorze horas, na sala 3123, reuniu-se a 

Congregação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a 6 

presidência do professor Cesar de Souza Eschenazi, Vice-Diretor do Instituto, com a presença 

dos seguintes membros: Professores: José Francisco de Sampaio, Dorgival Olavo Guedes Neto, 

Rosângela Helena Loschi, José Marcos Andrade Figueiredo, Paulo Antônio Fonseca Machado, 

Grácia Divina de Fátima Silva, Wagner Meira Júnior, Glaura da Conceição Franco, Sebastião 

José Nascimento de Pádua, Ana Cristina Vieira, Marcos André Gonçalves, Moema Gonçalves 

Bueno Figoli, Reinaldo Oliveira Vianna, Remy Paiva Sanchis, Ana Lúcia Americano Barcelos de 12 

Souza, Denise Burgarelli Duczmal, Franklin Massami Matinaga, Robson Mendes Matos. 

Representante técnico-administrativo: Agostinho Vinício da Fonseca. Justificada a ausência 

dos professores Humberto Osório Stumpf e Rossimiriam Pereira de Freitas. Havendo quorum 

regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. Foi 

solicitada uma inversão na pauta. O plenário acatou, invertendo-se o item 13 com o item 10. 

1. Análise dos Pedidos de Progressões Horizontais aprovadas “ad referenda”. O professor 18 

Robson Mendes Matos, neste assunto, solicitou ao Presidente para se retirar da reunião, por 

motivo de foro íntimo. O Presidente aceitou. Os pedidos listados no documento constante no 

“anexo 1” desta ata  foram homologados por unanimidade. 2. 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. 3. Análise de Projetos de 

Extensão. O Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Decidiram votar as tabelas em 24 

separado. Colocado em votação, os projetos de extensão listados no documento constante no 

“anexo 3” desta ata, após pequena correção, foram aprovados por dezessete votos favoráveis e 

duas abstenções. Os projetos de extensão, listados na segunda tabela, foram aprovados por 

dezoito votos e uma abstenção. 4. Recurso de reconsideração ao pedido de progressão 

funcional para nível II de Professor Associado, do prof. José Lopes de Siqueira Neto. O 

assunto foi colocado em discussão. O professor Robson Mendes Matos solicitou o acolhimento 30 

do recurso do professor José Lopes de Siqueira, pois entende que a câmara de departamento errou 

na justificativa da negativa à progressão. Após várias manifestações do plenário, e 

esclarecimentos, chegaram ao seguinte encaminhamento: Votar as propostas de acatar ou não o 

recurso, retificando a decisão da Câmara do Departamento de Ciência da Computação, baseada 

no fato de que a análise anterior feria a Resolução Complementar nº 01/2008, do Conselho 

Universitário. Colocado em votação o assunto foi aprovado por dezesseis votos favoráveis e um 36 

voto contrário. 5. Recurso de dispensa de disciplinas equivalentes do Curso de Química, do 

aluno Fábio Souza. O Presidente passou a palavra ao parecerista, professor Robson Mendes 

Matos, que fez o resumo do seu parecer, que era pelo deferimento do pedido. Em seguida, a 

professora Ana Lúcia Barcelos de Souza, fez seus esclarecimentos a respeito do assunto e da 

decisão do colegiado de curso. Após algumas manifestações do plenário, o assunto foi colocado 

em votação, e o parecer foi aprovado por quinze votos favoráveis e uma abstenção. 6. Banca 42 

Examinadora do ICEx para análise dos processos de Progressão Vertical para Professor 

Associado. Colocado em votação, a indicação dos professores: Aldo Procacci, Hamilton Prado 

Bueno, do Departamento de Matemática, Renato Cardoso Mesquita, da Escola de Engenharia, 

Humberto Osório Stumpf, Heloisa de Oliveira Beraldo, Wagner Batista de Almeida, do 

Departamento de Química, David Lee Nelson, da Faculdade de Farmácia, como membros 

titulares e os professores Paulo Cupertino de Lima, do Departamento de Matemática e José 48 

Francisco de  Sampaio, do Departamento de  Física, como  membros suplentes da referida Banca,  
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foi aprovada por unanimidade. 7. Análise do Parecer do Relatório Anual de 

Atividades do Departamento de Estatística – 2008. O Presidente passou a palavra à professora 

Rosângela Loschi, Chefe do Departamento de Estatística, que solicitou uma pequena alteração no 

item 2. Atividades de Pesquisa e Produção Acadêmica. Em seguida, o parecer do relator, que 

era favorável a aprovação do relatório, foi colocado em votação, sendo aprovado por 54 

unanimidade. 8. Análise do Parecer do Relatório Anual de Atividades do Departamento de 

Química – 2008. O Presidente passou a palavra à professora Gracia de Fátima Silva, Chefe do 

Departamento de Química, que solicitou uma pequena mudança na redação do item II.4. 

Atividades de Extensão. Em seguida, o parecer, que era favorável a aprovação do relatório, foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade 9. Análise do Parecer do Relatório 

Anual de Atividades do Departamento de Física – 2008. O Presidente passou a palavra ao 60 

professor José Marcos Figueiredo, Chefe do Departamento de Física, que solicitou somente uma 

correção de digitação no item 4) Plano de Trabalho para 2009. Em seguida, o parecer, que era 

favorável a aprovação do relatório, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade 

13. Análise do Parecer do Relatório Anual de Atividades do Departamento de Ciência da 

Computação – 2008.  O Presidente passou a palavra ao professor Dorgival Olavo Guedes Neto, 

Subchefe do Departamento de Ciência da Computação, e perguntou se teria algum comentário a 66 

fazer sobre o parecer. Não havendo nada a comentar, o assunto foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. 11. Resolução nº 001/2008 – Colegiado do Curso de Graduação de 

Física, referente às normas para a distribuição de vagas remanescentes nas modalidades 

Reopção e Rematrícula, aprovado “ad referendum” e 12. Resolução nº 001/2009 – 

Colegiado do Curso de Graduação em Matemática Computacional, referente às normas 

para a distribuição de vagas remanescentes nas modalidades Reopção e Rematrícula, 72 

aprovado “ad referendum”. As duas Resoluções foram discutidas em conjunto, por tratar do 

mesmo assunto. Colocado em discussão, não houve manifestações do plenário. Passando a 

votação, os assuntos foram aprovados por unanimidade. 10. Portaria nº 23/2009 – Reitor – Uso 

de cigarros ou de quaisquer outros produtos fumígeros derivados ou não do tabaco. Após 

várias manifestações, o assunto recebeu o seguinte encaminhamento: Nos Departamentos, os 

locais para o uso do cigarro serão determinados pela Câmara Departamental, e no âmbito da 78 

administração, os locais permitidos para o uso do cigarro são as áreas abertas, excetuando-se a 

cantina. O assunto foi levado à votação, recebendo quatorze votos favoráveis e dois votos 

contrários. 14. Estágio Probatório do Prof. Ângelo de Fátima. O Presidente colocou em discussão 

o parecer final do relatório da comissão de estágio probatório do professor Ângelo de Fátima. Não 

havendo manifestações, o assunto foi colocado em votação, sendo o estágio probatório do professor, 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente agradeceu a 84 

presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Cristiane Martins Nunis, Secretária 

Geral, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes em livro 

complementar a este. Belo Horizonte, três de junho de 2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aprovada em reunião do dia 30 de setembro de 2009. 
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