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1 Ata da 135ª reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia –
2 ICT, Campus de Poços de Caldas, UNIFAL-MG, realizada no dia 12/03/2020.
3 Aos doze de março de dois mil e vinte, às 14 horas, no Prédio J, sala 305, Campus
4 de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, Marlus Pinheiro
5 Rolemberg, reuniram-se os membros, representantes dos docentes, Cláudio
6 Antônio de Andrade Lima, Fernando Gonçalves Gardim, Marcos Vinícius
7 Rodrigues, Paulo Augusto Zaitune Pamplin, Renata Piacentini Rodriguez, Roberto
8 Bertholdo, Rodrigo Corrêa Basso e Rodrigo Sampaio Fernandes e os
9 representantes dos TAEs, Bruno Dias de Souza e Patrícia da Cruz Ruella. Os
10 membros Ana Olívia Barufi Franco de Magalhães, Leonardo Henrique Soares
11 Damasceno, Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, Rafael de Oliveira Tiezzi
12 justificaram suas ausências à reunião. Com o quórum atingido o presidente deu
13 início à sessão às 14 horas e 07 minutos. ASSUNTO 1: Aprovação da ata da 134ª
14 reunião – Retirado de pauta tendo em vista que a Secretaria não enviou a minuta
15 para apreciação prévia dos membros. ASSUNTO 2: Aprovação dos atos ad
16 referendum

(Processos

23087.001959/2020-15,

23087.001436/2020-61

e

17 23087.002606/2020-24) – O Diretor iniciou a discussão justificando a necessidade
18 de aprovação ad referendum devido à urgência dos processos e o período de férias
19 da maioria dos membros. O primeiro processo colocado em discussão foi o
20 processo 23087.001959/2020-15 que trata do requerimento de autorização para
21 realização de atividade remunerada da prof.ª Renata Piacentini Rodriguez. Com a
22 palavra a interessada que também é membro deste colegiado, a mesma abordou
23 em linhas gerais seu requerimento. Gerou-se a discussão se processos que tratam
24 de requerimento para atividade remunerada seriam de competência da
25 Congregação, decidiu-se pela inclusão do assunto na pauta. Colocado em votação
26 o ato que aprovou ad referendum o processo em tela foi aprovado por maioria,
27 registrando-se a abstenção de Roberto Bertholdo; Renata Piacentini Rodriguez, por
28 ser parte interessada e Cláudio Antônio de Andrade Lima por entender que a
29 matéria não é de competência da Congregação. Inclusão de assunto:
30 Competência da Congregação para julgar os pedidos de requerimento para
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31 atividade remunerada: Colocado em discussão e, em seguida votação após a
32 ampla discussão, decidiu-se por unanimidade pela manutenção do procedimento
33 que vem sendo adotado, portanto todos os processos dessa natureza continuarão
34 sendo apreciados previamente pela Congregação. Dando continuidade à
35 aprovação dos atos ad referendum passou-se à apreciação do processo
36 23087.001436/2020-61 que trata do pedido de afastamento superior a cinco dias
37 úteis do prof. Sérgio Andres Morales, colocado em discussão e, em seguida,
38 votação, o ato foi aprovado por unanimidade. Processo 23087.002606/2020-24
39 que trata de pedido de afastamento internacional, superior a cinco dias úteis, da
40 prof.ª Fábia Castro Cassanjes, colocado em discussão e, em seguida, votação, o
41 ato foi aprovado por unanimidade. A prof.ª Renata Piacentini Rodriguez questionou
42 o posicionamento da instituição frente ao retorno do servidor às suas atividades
43 considerando a recomendação de isolamento social em razão da declaração de
44 pandemia do coronavírus, mencionou que outros servidores retornaram às
45 atividades, normalmente, após viagem à Europa. Decidiu-se pela tomada de
46 medidas de contingência por parte da Direção enquanto aguardamos medidas de
47 prevenção ao contágio da COVID-19 advindas do CONSUNI e Reitoria. ASSUNTO
48 3: Registro das ações de extensão – Retirado de pauta tendo em vista que a
49 Secretaria não enviou as ações para apreciação prévia dos membros. ASSUNTO
50 4 – Processo 23087.003095/2020-68 – Requerimento de autorização para
51 realização de atividade remunerada do prof. Edmo da Cunha Rodovalho –
52 Com a palavra o relator, prof. Cláudio Antônio de Andrade Lima que explanou sobre
53 seu relatório e, ao final, não opôs óbice ao requerimento tendo em vista a
54 regularidade do processo. Colocado em votação o parecer do relator (e
55 consequentemente o requerimento) foi aprovado por unanimidade. ASSUNTO 5:
56 Processo 23087.023899/2019-40: Regulamento do Depósito de produtos
57 Químicos do Instituto de Ciência e Tecnologia – A minuta voltou para apreciação
58 deste Colegiado após alterações recomendadas pela relatora do processo, prof.ª
59 Renata Piacentini Rodriguez e acatadas pelas proponentes Alessandra Fanger e
60 Eveline Ramos, atuais responsáveis pelo Depósito de Produtos Químicos. O prof.
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61 Rodrigo Corrêa Basso questionou sobre a utilização de reagentes para as
62 atividades de IC, foi esclarecido que a Matriz de Custeio da Unidade destina-se à
63 graduação e que IC está vinculada à pós-graduação, no entanto há no
64 Regulamento a previsão do uso dos reagentes para IC mediante troca. Colocado
65 em votação o parecer da relatoria (e consequentemente o regulamento) foi
66 aprovado por unanimidade. ASSUNTO 6: Relatório de Gestão exercício 2019 –
67 Foi apresentada a prestação de contas referente ao exercício de 2019 que já havia
68 sido apresentada também à assembleia. Todos os gastos da Unidade estão
69 disponíveis na página do ICT. Colocado em discussão e, em seguida, votação a
70 prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Comunicados: O Presidente
71 comunicou que ao que tudo indica frente ao cenário orçamentário não haverá
72 renovação dos contratos dos professores substitutos, salvo devidamente justificada
73 a imprescindibilidade da renovação. Inclusão de pauta para aprovação e registro
74 da carga horária de 2019/2. Inclusão aprovada por unanimidade. ASSUNTO 7:
75 Registro da Carga Horária do segundo semestre de 2019 – Adriana Maria
76 Imperador: Função de Coordenadora de Extensão até 25/09/2019. Graduação:
77 Fundamentos de Biologia, 120h/a. Pós-Graduação (PPGCA):

Educação

78 Ambiental, 30 horas. Carga horária total no semestre: 150 horas. Alencar José de
79 Faria: Graduação: Laboratório de Eletricidade, 108h/a. Pós-Graduação (PPGF):
80 Física Estatística, 60 horas. Carga horária total no semestre: 168 horas.
81 Alessandra Regina Pepe Ambrozin: Graduação: Transformações Químicas,
82 72h/a; Química Experimental I, 36h/a e Fundamentos de Processos Orgânicos –
83 Prática, 72h/a. Carga horária total no semestre: 180 horas. Alexandre Silveira:
84 Função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia
85 Ambiental. Graduação: Gestão de Águas Pluviais Urbanas, 36h/a; Hidráulica,
86 36h/a; Sistemas de Esgoto e Drenagem Urbana, 72h/a e Estudo de Campo em
87 Engenharia Ambiental, 10h/a. Carga horária total do semestre: 154 horas. Alfeu
88 Saraiva Ramos: Graduação: Mecânica dos Sólidos, 144h/a. Carga horária total no
89 semestre: 144 horas. Ana Olivia Barufi Franco de Magalhães: Função de
90 Suplente da Coordenadora de Extensão com início em 25/09/2019. Graduação:

