MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG
Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT
Campus de Poços de Caldas
Rodovia José Aurélio Vilela, nº 11.999 - Cidade Universitária
CEP: 37715-400 - Poços de Caldas/MG
Contato: (35) 3697-4600 ict.pcaldas@unifal-mg.edu.br

1 Ata da 113ª reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT,
2 Campus de Poços de Caldas, UNIFAL-MG, realizada no dia 10/07/2018.
3 Aos dez de julho de dois mil e dezoito, às 14 horas, no Prédio J, Sala 305, Campus
4 de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, prof. Cássius Anderson
5 Miquele de Melo, reuniram-se os membros, representantes dos docentes, Cláudio
6 Antônio de Andrade Lima, Prof. Fernando Gonçalves Gardim, Prof. Leonardo
7 Henrique Soares Damasceno, Prof. Marcelo Ribeiro Barison, Marcos Vinícius
8 Rodrigues, Marlus Pinheiro Rolemberg, Rafael de Oliveira Tiezzi e Rodrigo Sampaio
9 Fernandes, os representantes dos TAEs, Bruno Dias de Souza e Scarlett Matteussi
10 de Oliveira e o representante dos discentes, Wagner Miguel de Lima Macedo. Os
11 membros Ana Olívia Barufi Franco de Magalhães, Guilherme Rodrigues de Paula da
12 Silva, e Paulo Augusto Zaitune Pamplin justificaram suas ausências à reunião, a
13 docente Renata Rodriguez Piacentini encontra-se em afastamento integral e a TAE
14 Patrícia da Cruz Ruella goza de férias. Com o quórum atingido o Presidente deu
15 início à sessão às 14 horas e 18 minutos passando à apreciação da pauta.
16 ASSUNTO 1: Aprovação das atas da 107ª, 108ª, 109ª, 110ª, 111ª e 112ª reuniões
17 – O Presidente da sessão explicou que a ata da 112ª reunião seria retirada da pauta
18 pela impossibilidade de término da minuta pela TAE Patrícia da Cruz Ruella antes do
19 início de suas férias. Conforme sugestão feita na última reunião da Congregação, foi
20 enviado aos membros da Congregação, que atuaram nas respectivas reuniões, uma
21 lista com as reuniões em que cada um participou para manifestação quanto ao teor
22 das mesmas. Com a manifestação favorável pela maioria dos membros em cada
23 reunião, os membros da atual Congregação procederam à aprovação das atas em
24 bloco. Os membros Leonardo Damasceno e Marcos Vinícius expressaram que
25 aprovariam apenas a ata da 107ª reunião, por ter sido a única da qual participaram,
26 abstendo-se da aprovação das demais. A atas foram aprovadas por maioria dos
27 membros, havendo apenas 3 (três) abstenções. ASSUNTO 2: Atos ad referendum
28 – Colocados em apreciação, os atos que aprovaram ad referendum as propostas de
29 ações

de

Extensão

intituladas

“QUESTIONALISE:

DESENVOLVA O

SEU

30 DIFERENCIAL NA BUSCA POR UMA CARREIRA”, proponente prof. Leandro Lodi e
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31 “EDUCAÇÃO FINANCEIRA”, proponente prof. Roni Antônio Mendes, foram, ambos,
32 ratificados por unanimidade. ASSUNTO 3: Indicação de representantes para o
33 Colegiado da Proex – Como sugerido na última reunião deste colegiado, abriu-se
34 consulta, por e-mail, a todos os docentes para manifestação de interesse em
35 representar o ICT no referido órgão. O Presidente da Sessão informou que apenas
36 duas chapas manifestaram interesse, sendo uma delas composta pelos professores
37 Osvaldo Adilson de Carvalho Junior - titular e Carolina Del Roveri – suplente e a
38 outra pelos professores Adriana Maria Imperador - Titular e Thales de Astrogildo e
39 Tréz – Suplente. O Diretor optou por continuar a seguir o Regimento Interno do ICT
40 e fazer a indicação de uma das chapas, no caso, a do prof. Osvaldo e da prof.ª
41 Carolina. Alguns membros questionaram tal decisão e sugeriram abertura de fala,
42 unanimemente concedida, ao prof. Maicon Gouvêa de Oliveira, atual Coordenador
43 de Extensão, para que deliberasse sobre o assunto. O docente argumentou que,
44 apesar de compreender a importância do assunto, preferia não se posicionar com
45 relação às chapas por não possuir dados mais detalhados sobre a atuação desses
46 docentes. Após ampla discussão, acatou-se a sugestão de encaminhamento feita
47 pelo docente Fernando Gardim, de convidar os membros das duas chapas para
48 discutirem e decidirem como será feita a consulta para indicação, sendo o resultado
49 desta reunião apresentado no próximo encontro da Congregação, no dia
50 31/07/2018. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. ASSUNTO 4:
51 Processo 23087.000824/2018-18 – Solicitação de afastamento para pós52 doutorado – Na última reunião deste colegiado, o referido processo foi retirado de
53 pauta por não apresentar declaração de quais docentes assumiriam a carga horária,
54 na ausência do prof. Maicon, conforme Resolução nº 02/2017 da Congregação. Na
55 declaração então apresentada, os docentes Fabio Ferraço e Rafael de Oliveira
56 Tiezzi se dispuseram a assumir a carga horária da graduação durante o afastamento
57 do impetrante. O Presidente da sessão solicitou à Casa a concessão da palavra ao
58 prof. Maicon que se encontra presente. Palavra concedida por unanimidade. O
59 docente discorreu sobre as atividades que irá exercer bem como sobre a
60 importância da pesquisa e, ainda, sobre as possíveis parcerias que podem surgir
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61 entre as universidades. Após apreciado, os membros votaram, de maneira unânime,
62 pela aprovação do pedido. O processo seguirá para a Pró-Reitoria de Gestão de
63 Pessoas. ASSUNTO 5: Processo 23087.004110/2018-71 – PPGCEM – estágio
64 docente – Assunto retirado da pauta da última reunião deste colegiado, a matéria foi
65 amplamente discutida e os pontos principais elencados foram a necessidade 1) de
66 reforçar a regra da concessão de bolsa aos colegiados de pós-graduação e 2)
67 procurar por uma solução para a dúvida: o colegiado deve penalizado? A sugestão
68 de encaminhamento feita pelo prof. Cláudio Lima, e aprovada por unanimidade, foi a
69 de convidar o Presidente do Colegiado da Pós-Graduação em Engenharia de
70 Materiais para justificar o não-atendimento ao critério de concessão da bolsa e,
71 juntos, presidente do PPGCEM e congregação, decidirem qual a melhor solução
72 para o impasse. ASSUNTO 6: Processo 23087.005880/2018-31 – Pedido de
73 Redistribuição – O Presidente da sessão iniciou o assunto apresentando a
74 formação da prof. Camila Azevedo de Moraes Wichers, da Universidade Federal de
75 Goiás, na área de História, mais especificamente, em Arqueologia. Informou que a
76 docente propôs como área de atuação no ICT Unidades Curriculares tanto da
77 Engenharia de Minas quanto da Engenharia Ambiental. Pela formação na área de
78 Humanas, o Diretor expôs que foi solicitado ao Núcleo de Humanidades uma
79 manifestação sobre o perfil da docente, solicitação feita também aos Núcleos de
80 Engenharia Ambiental e de Engenharia de Minas. Apenas o núcleo de Humanidades
81 não apresentou parecer. O Presidente da sessão reiterou que o assunto foi colocado
82 em pauta para discussão sem nenhuma proposta de provimento de vaga. Após
83 vasta discussão, a maioria dos membros concordaram com a importância de mais
84 disciplinas de Humanidades nos cursos de Engenharia, mas admitiram ser
85 necessário dados mais concretos para decidir se o perfil da professora estaria
86 adequado às necessidades dos cursos ministrados no ICT. Fez-se, então, a
87 proposta de encaminhamento, pelo prof. Cláudio, de retirada do processo de pauta e
88 encaminhamento do mesmo para os Núcleos Docentes Estruturantes dos quatro
89 cursos de graduação do ICT, a saber, BCT, Engenharia Química, Engenharia
90 Ambiental e Engenharia de Minas para elaboração de parecer acerca do perfil da
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91 prof. Camila com relação ao projeto pedagógico desses cursos e apresentação
92 desses pareceres na próxima reunião da Congregação. Tal encaminhamento foi
93 aprovado por unanimidade. ASSUNTO 7: Provimento de vaga do cargo de
94 professor do magistério superior (vaga prof. Liliane Fagundes) – o Presidente
95 da sessão iniciou explicando que o pedido da exoneração da prof. Liliane se deu por
96 motivos familiares e que o erário foi devidamente ressarcido pela docente
97 exonerada. A Direção pediu ao Núcleo de Engenharia de Minas uma análise de perfil
98 para a vaga da docente e um parecer do prof. Maicon, uma vez que não existe
99 Núcleo de Gestão e Empreendedorismo, ficando apenas a cargo deste professor as
100 disciplinas relacionadas a esses assuntos. Registramos a saída, às 17h:10min, do
101 membro Leonardo Damasceno. Com o quórum mantido, continuamos a apreciar o
102 assunto em questão. Foi apresentado o parecer do prof. Maicon com recomendação
103 de contratação de docente com Graduação em Engenharia ou Administração de
104 Empresas, Especialização na área de Gestão da Qualidade e Produção e Doutorado
105 em Engenharia de Produção ou Administração de Empresas. O parecer do Núcleo
106 de Engenharia de Minas não pode ser apreciado em reunião, pois por uma falha de
107 comunicação entre secretaria e Direção, não foi disponibilizado anteriormente. Após
108 aprovação unânime, foi fornecida a palavra ao prof. Maicon que relatou o desfalque
109 da área de Gestão e Empreendedorismo, uma vez que há apenas um professor, ele
110 próprio, que atua em graduação, pesquisa e extensão na Engenharia, além de ser o
111 único com Mestrado e Doutorado também em Engenharia. Informou ainda que, na
112 graduação, é possível haver professores capazes de ministrar algumas das
113 disciplinas da área, mas não para atuar em estágio, pesquisa e extensão. Duas
114 propostas de encaminhamento foram feitas, uma pelo prof. Cássius, de discutir a
115 vaga na próxima reunião, tendo em mãos, o parecer do núcleo de Engenharia de
116 Minas e outra, pela prof. Cláudio, de definir a vaga para a área de Gestão, assim
117 como foi no concurso da prof. Liliane e discutir, na próxima reunião, o perfil
118 específico (graduação, pós-graduação) e os destaques do edital (pontos de prova).
119 Após votação, a segunda proposta foi aprovada por unanimidade. O Presidente deu
120 por conclusos os trabalhos desta sessão às 17h e 41 minutos. Nada mais a ser

4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG
Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT
Campus de Poços de Caldas
Rodovia José Aurélio Vilela, nº 11.999 - Cidade Universitária
CEP: 37715-400 - Poços de Caldas/MG
Contato: (35) 3697-4600 ict.pcaldas@unifal-mg.edu.br

121 tratado, eu Scarlett Matteussi de Oliveira, secretária do ICT e membro da
122 Congregação, lavrei a presente ata que segue assinada.
123 Prof. Cássius Anderson de Miquele de Melo - Presidente
124 TAE Bruno Dias de Souza
125 Prof. Cláudio Antônio de Andrade Lima
126 Prof. Fernando Gonçalves Gardim
127 Prof. Leonardo Henrique Soares Damasceno
128 Prof. Marcelo Ribeiro Barison
129 Prof. Marcos Vinícius Rodrigues
130 Prof. Marlus Pinheiro Rolemberg
131 Prof. Rafael de Oliveira Tiezzi
132 Prof. Rodrigo Sampaio Fernandes
133 TAE Scarlett Matteussi de Oliveira
134 Discente Wagner Miguel de Lima Macedo
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