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Ata da décima reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em primeiro de
novembro de 2011.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No dia primeiro de novembro de dois mil e onze, às treze horas e trinta e cinco minutos, na
sala B207 do Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor em
exercício do ICT, professor Gael Yvës Poirîer, reuniram-se os membros titulares da
Congregação: Alencar José de Faria, Gian Paulo Giovanni Freschi, Maria Emília Almeida da
Cruz Tôrres, Maria Gabriela Nogueira Campos, Maurício Guimarães Bergerman, Osvaldo
Adilson de Carvalho Junior, Cristiano Ramos da Cunha, para discutir a seguinte pauta:
ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 9ª reunião da Congregação: O docente Cássius
Anderson Miquele de Melo obteve aprovação da Congregação para sua manifestação e
solicitou modalização do seu discurso. A solicitação foi acatada por todos, ficando a
aprovação da ata para a 11ª reunião da Congregação. ASSUNTO 2 – Votação da proposta de
abertura imediata de Edital para preenchimento da 11ª vaga para professor temporário,
conforme minuta encaminhada pelo professor Alencar José de Faria: O Diretor em
exercício esclareceu que, conforme o item III do artigo 5º do Regimento Interno do ICT, o
Instituto tem por competência: coordenar e implementar a política de gestão de pessoas do
ICT em atendimento às demandas e solicitações apresentadas pelos colegiados de cursos e
Núcleos com atuação de integrantes do ICT. Nesse sentido, ele acrescentou que a
Congregação só deve aprovar abertura de Edital mediante demanda pedagógica encaminhada
pelos órgãos competentes. Ele informou, ainda, que o Colegiado vigente do Bacharelado em
Ciência e Tecnologia - BCT - manifestou interesse em utilizar a 11ª vaga para professor
temporário somente após a realização dos dez primeiros processos seletivos, contudo o
docente Alencar José de Faria solicitou encaminhamento imediato da abertura do processo
seletivo a partir da sugestão de minuta de Edital, encaminhada à Congregação para
apreciação. A docente Maria Gabriela Nogueira Campos argumentou que, caso a Congregação
viesse a aprovar a minuta proposta, deveria encaminhar, anexa a esta, a carta aberta dos
docentes ligados às áreas de Física, Matemática e Computação, enviada ao coordenador do
BCT, professor Antonio Donizetti Gonçalves de Souza, em 25 de agosto corrente, a qual
expõe o problema de desbalanço da carga horária de ensino do ICT. O docente Gian Paulo
Giovanni Freschi contestou, afirmando que um grupo de professores não é órgão oficial, e
questionou se há algum parecer do Núcleo Docente Estruturante – NDE – ou Colegiado
acerca da demanda pedagógica. O Diretor em exercício respondeu que não há parecer
pedagógico emitido por nenhum dos órgãos competentes para tal, e que o Colegiado vigente
apenas manisfestou a intenção de protelar o processo seletivo. O docente Alencar José de
Faria argumentou que a proposta do Edital foi previamente acordada junto aos docentes que
emitiram a carta sobredita e que, na ocasião, o Colegiado já havia comunicado sua retirada da
função, ficando um vácuo. A docente Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres argumentou que,
após tão longa e transparente discussão, ela estava convencida de que o Edital deveria ser
deliberado. O docente Gian Paulo Giovanni Freschi destacou que o único Núcleo oficialmente
constituído até o momento é o NDE do BCT e, uma vez aprovada a proposta, a Congregação
estaria agindo contra o Regimento Interno do Instituto. O docente Roberto Bertholdo obteve
aprovação da Congregação para sua manifestação e destacou que, enquanto membro do novo
colegiado, gostaria de informar que o mesmo não foi oficialmente instituído e que, portanto,
não há motivos legais para que o parecer pedagógico seja emitido pelos novos membros. O
Diretor em exercício colocou a proposta em votação e obteve aprovação de cinco membros:
Alencar José de Faria, Maria Gabriela Nogueira Campos, Maurício Guimarães Bergerman,
Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres e Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, os quais
justificaram a aprovação da abertura do Edital com a ressalva de que a decisão foi tomada em
virtude de: 1- A vaga ser destinada a professor temporário que permanecerá, por um período
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determinado, vinculado à Instituição; 2- Estarem resguardados com a carta dos docentes da
Física, Matemática e Computação, emitida ao coordenador do BCT; 3- O Colegiado atuante
está em processo de transição. A proposta não foi aprovada por três membros, inclusive o
Diretor em Exercício, respectivamente: Cristiano Ramos da Cunha, Gian Paulo Giovanni
Freschi e Gael Yvës Poirîer, os quais justificaram que, de acordo com o Regimento Interno do
ICT, esta decisão não cabe à Congregação, por não haver parecer pedagógico emitido por
órgãos com competência para tal. Finalmente a proposta de abertura do Edital para
preenchimento da 11ª vaga foi aprovada. ASSUNTO 3 – Apreciação das solicitações de
empenho dos créditos orçamentários da matriz de alocação de recursos de diárias do
ICT: O Diretor em exercício informou que o ICT dispõe de seiscentos reais (R$600,00)
referentes aos recursos remanescentes de diárias, que deverá ser empenhado até o dia 11-112011. Conforme e-mail encaminhado a todos os integrantes do ICT, os interessados em
empenhar recursos para fomentar atividade de interesse institucional que repercuta em maior
número de beneficiados, deveriam se manifestar até hoje (1º-11-2011). Três docentes se
manifestaram, contudo dois deles fizeram solicitação de diárias para benefício pessoal e
somente o docente Gustavo do Amaral Valdiviesso solicitou a quantia de dois mil reais
(R$2.000,00) para custear evento de caráter coletivo. Após ampla discussão, o docente
Gustavo do Amaral Valdiviesso obteve aprovação da Congregação para sua manifestação e
informou que seiscentos reais (R$600,00) não são suficientes para custear todo o evento.
Contudo, parte do evento, denominada “Escola de Computação Científica” poderá ser
realizada na Unifal-MG, Campus Poços de Caldas. Sendo assim, ele gostaria de empenhar o
valor disponível (R$600,00) para organização do evento. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. ASSUNTO 4 – Apresentação de recurso do docente Cássius Anderson
Miquele de Melo contra pedido de afastamento negado: O Diretor em exercício informou
que por se tratar de assunto que não constava da pauta de reunião da Congregação, os
membros deveriam manifestar a intenção de deliberar sobre o mesmo. Todos aprovaram a
discussão do item. O Diretor em exercício informou que foi enviado à Congregação um
pedido de recurso do docente Cássius Anderson Miquele de Melo contra a decisão do Diretor
do ICT, professor Cláudio Antonio de Andrade Lima, pela não aprovação do seu pedido de
afastamento para participação em dois Congressos. Ele esclareceu que uma das razões que
motivaram a decisão da Direção foi uma solicitação da Reitoria para que todos os
representantes dos cargos administrativos estivessem presentes na ocasião da avaliação do
BCT, a ser realizada pelo Ministério da Educação – MEC, entre os dias 07 e 08 de novembro
corrente, datas em que o coordenador de Extensão, professor Cássius Anderson Miquele de
Melo, estará afastado para participação nos eventos. O docente Cássius Anderson Miquele de
Melo obteve aprovação da Congregação para sua manifestação e argumentou que tratam-se de
dois importantes congressos nacionais, sendo eles o “XXIX Encontro de Físicos do Norte e
Nordeste” e o “XIV Encontro Nacional de Astronomia”, e que ele atuará em um deles como
coordenador das áreas de Física, Matemática e Fundamentos da Física. Ele argumentou,
ainda, que o pedido foi encaminhado no início do mês de outubro, uma semana antes da
comunicação oficial do MEC acerca da avaliação do BCT. O docente buscou informações
acerca dos procedimentos de avaliação de curso e constatou que o termo “extensão” foi
utilizado em apenas dois momentos do instrumento de avaliação. O docente Maurício
Guimarães Bergerman questionou se há algum docente que possa sanar as dúvidas caso haja
necessidade. O docente Cássius Anderson Miquele de Melo argumentou que já solicitou em
outras ocasiões a indicação de um suplente para o cargo e que, para a ocasião da avaliação, o
docente Roni Antônio Mendes, atual coordenador do Programa Integrado de Ensino Pesquisa
e Extensão – PIEPEx, se dispôs a representá-lo. O professor Cássius Anderson Miquele de
Melo informou que a Secretaria de Extensão está com toda a documentação preparada para
avaliação e sugeriu que a indicação de um suplente fosse item de pauta da próxima reunião da
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Congregação. O docente Gian Paulo Giovanni Freschi salientou a importância de haver um
suplente para o cargo e sugeriu que a Direção fizesse a indicação ad referendum, antes mesmo
da avaliação. A docente Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres ressaltou que já vivenciou
diversas avaliações e que a presença das pessoas é muito questionada durante o processo. A
docente Maria Gabriela Nogueira Campos argumentou que a justificativa da falta do
coordenador de extensão é plausível, uma vez que ele estará participando de Congressos. O
docente Cássius Anderson Miquele de Melo ressaltou que, em contato com o Vice-reitor,
professor Edmêr Silvestre Pereira Júnior, foi orientado a encaminhar o recurso ao Conselho
Universitário - Consuni, caso não houvesse aprovação das instâncias locais. A docente Maria
Emília Almeida da Cruz Tôrres argumentou que é condição sine qua non que o docente
participe dos eventos, contudo a comunidade acadêmica precisa estar alicerçada no amparo do
professor Roni Antônio Mendes. A participação do docente Cássius Anderson Miquele de
Melo nos referidos Congressos foi aprovada por unanimidade pelos membros da
Congregação. Finalmente, o docente Gian Paulo Giovanni Freschi relatou que, diante das
incidências durante o processo de aprovação das vagas para professores temporários, ele
gostaria de sugerir que a Congregação solicitasse ao Colegiado a demanda anual de recursos
humanos para atuar no BCT, visando a facilitar a tomada de decisões. A docente Maria Emília
Almeida da Cruz Tôrres acrescentou que é de suma importância que a Congregação possua
uma solicitação formal de estudo de fluxo contínuo de pessoal do BCT e das Engenharias. A
docente Maria Gabriela sugeriu que se fizesse o levantamento das vagas que foram
preenchidas com os concursos já realizados, de forma que a demanda seja devidamente
atendida, conforme estabelecido no Edital de cada processo. O Diretor em exercício sugeriu
que a Congregação definisse, também, qual seria o mecanismo utilizado para aprovação das
próximas vagas de docentes do ICT. Os encaminhamentos sugeridos foram aprovados por
unanimidade. Nada mais a registrar, eu, Keri Ribeiro Prosperi, Secretária do Instituto de
Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente
assinada pelos membros presentes e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presentes:
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134 Maurício Guimarães Bergerman
135 Osvaldo Adilson de Carvalho Junior
136 Cristiano Ramos da Cunha
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