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1 Ata da 137ª reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia –
2 ICT, Campus de Poços de Caldas, UNIFAL-MG, realizada no dia 10/06/2020,
3 por webconferência.
4 Aos dez de junho de dois mil e vinte, às 10 horas, por webconferência, sob a
5 presidência do Diretor do ICT, Marlus Pinheiro Rolemberg, reuniram-se os membros
6 representantes dos docentes Ana Olívia Barufi Franco de Magalhães, Cláudio
7 Antônio de Andrade Lima, Fernando Gonçalves Gardim, Marcos Vinícius
8 Rodrigues, Rafael de Oliveira Tiezzi e Renata Piacentini Rodriguez, os
9 representantes dos TAEs, Bruno Dias de Souza e Patrícia da Cruz Ruella. Com o
10 quórum atingido o presidente deu início à sessão às 10 horas e 08 minutos.
11 ASSUNTO 1: Homologação da eleição para representantes docentes e
12 técnicos da Congregação, biênio 2020-2022 (Processo 23087.008651/2020-92)
13 Colocado em discussão o resultado da eleição regida pelo Edital 01/2020/ICT, que
14 elegeu para o mandato de 02 anos, de 13/06/2020 a 12/06/2022, os representantes
15 docentes Gael Yves Poirier, com 51 votos, 1º Titular; Cláudio Antônio de Andrade
16 Lima, 49 votos, 2º Titular; Gian Paulo Giovanni Freschi, 47 votos, 3º Titular; Matheus
17 Fernando Ancelmi, 47 votos, 4º Titular; Leonardo Henrique Soares Damasceno, 46
18 votos, 5º Titular; Fernando Gonçalves Gardim, 45 votos, 6º Titular; Rafael de
19 Oliveira Tiezzi, 45 votos, 7º Titular; Fábio Ferraço, 45 votos, 8º Titular; Osvail André
20 Quaglio, 40 votos, 1º Suplente; Giselle Patrícia Sancinetti, 40 votos, 2º Suplente;
21 Renata Piacentini Rodriguez, 39 votos, 3º Suplente; Alexandre Silveira, 37 votos,
22 4º Suplente; Rafael Firmani Perna, 34 votos, 5º Suplente; Osvaldo Adilson de
23 Carvalho Junior, 32 votos, 6º Suplente; Paulo Augusto Zaitune Pamplin, 30 votos,
24 7º Suplente e Rodrigo Corrêa Basso, 29 votos, 8º Suplente e os representantes dos
25 TAEs Marcos Vinícius Furtado Perucci, com 12 votos, 1º Titular; Valéria Maria
26 Pereira Barbosa, 11 votos, 2º Titular; Cristiano Ramos da Cunha, 8 votos, 1º
27 Suplente e Ícaro Hissao Rocha Mandai, 7 votos, 2º Suplente foi homologado por
28 unanimidade. O representante docente Fernando Gonçalves Gardim considerando
29 o resultado da eleição sugeriu que nas próximas eleições sejam realizadas ações
30 que estimulem a participação de representantes mulheres. ASSUNTO 2: Registro
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31 de ações de Extensão – As ações de extensão, aprovadas pela Direção com base
32 no parecer emitido pelo Coordenador de Extensão, intituladas COVID-19 33 IMPACTOS NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, proponente prof. Izabella Carneiro
34 Bastos; ANALISE LABORATORIAL DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E
35 FÍSICO-QUÍMICA DE AGUAS, EFLUENTES E ALIMENTOS, proponente prof.
36 Gunther Brucha; MINICURSO PLANILHAS ELETRÔNICAS / PET CIÊNCIA,
37 proponente prof.ª Adriana Maria Imperador; CAFÉ COM PALESTRA: PROJEÇÕES
38 E CENÁRIOS PARA A COVID-19 NO BRASIL, proponente prof. Antônio Donizetti
39 Gonçalves de Souza; FINANÇAS PESSOAIS (ONLINE), proponente prof. Roni
40 Antônio Mendes; TEKOKUABA : DIVULGANDO A CIÊNCIA, proponente prof.
41 Fernando Gonçalves Gardim e USO DE PLANILHA ELETRÔNICA NA
42 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DAS CIÊNCIAS E ENGENHARIAS, proponente
43 prof. Rodrigo Corrêa Basso foram homologadas por unanimidade ficando,
44 portando, registradas na Unidade as referidas ações de extensão. ASSUNTO 3:
45 Orçamento 2020 - levantamento de serviços de terceiros - manutenção de
46 equipamentos – o presidente comunicou que os 41% do orçamento que estavam
47 aguardando liberação já foram liberados, portanto o ICT pode contar com 100% da
48 Matriz de Custeio. Evidenciou, ainda que i) a previsão de gasto com a manutenção
49 de equipamentos não ultrapassará dez mil reais, ii) provavelmente não haverá
50 viagens de graduação e iii) em consulta à Proplan a possibilidade de inversão para
51 capital é praticamente nula. Assunto em discussão foram levantadas várias
52 possibilidades de gasto para o recurso, inclusive manutenção dos veículos oficiais
53 utilizados nas viagens de graduação, mas nem todas as sugestões são possíveis
54 por serem classificados como despesas de capital, como por exemplo a aquisição
55 de software e equipamentos de informática como tabletes. Após ampla discussão
56 foi proposto os seguintes encaminhamentos i) dar prosseguimento ao processo de
57 manutenção e/ou aquisição de peças para reparo dos equipamentos que se
58 encontram parados e ii) abrir consulta para levantamento de sugestões para
59 emprego do recurso. As sugestões apresentadas serão apreciadas na próxima
60 reunião da Congregação. Os encaminhamentos foram votados separadamente e,
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61 ambos, aprovados por unanimidade. ASSUNTO 4:

Normas de acesso às

62 dependências da UNIFAL (Laboratórios do ICT) – O presidente explicou a todos
63 sobre o acesso aos laboratórios em época de isolamento social e a
64 responsabilização dos usuários em especial dos docentes/orientadores que
65 autorizarem seus alunos a continuarem com as atividades presenciais, abordou a
66 questão da segurança dos alunos e que embora na Resolução 31/2018 do Consuni
67 que dispõe sobre a política interna da segurança do trabalho no âmbito da UNIFAL68 MG, que estabelece no seu art. 4º que a responsabilidade de zelar pela proteção
69 das pessoas durante as atividades desenvolvidas nos locais de trabalho é atribuída,
70 em princípio, àquele que determina a execução da atividade pede-se que se tenha
71 bom senso quanto a imprescindibilidade das atividades presenciais durante a
72 pandemia. O representante dos TAEs Bruno Dias comunicou que ele mais outros
73 técnicos estão elaborando um plano de trabalho para retorno às atividades sob a
74 justificativa de adequação do Prédio G para um possível retorno do calendário
75 acadêmico e questionou se haveria a possibilidade de autorização. O Presidente
76 disse não haver impedimento e recomendou que abrisse processo à Direção. Aos
77 demais disse que será enviado nos próximos dias ofício-circular a todos os
78 servidores informando-os das normas de acesso em especial no que tange à
79 responsabilização das partes. ASSUNTO 5: Uso dos Laboratórios de
80 Informática – O presidente da sessão que também é coordenador dos laboratórios
81 de informática informou que visando a adequação dos referidos espaços e o
82 distanciamento social entre os usuários algumas máquinas serão retiradas dos
83 laboratórios e que além de ficarem subutilizados não há lugar para armazená-los.
84 Sugeriu que os mesmos possam ser cedidos à título de empréstimo para tanto será
85 aberta consulta para manifestação de interessados. ASSUNTO 6: Pedido de
86 redistribuição de Rodrigo Aparecido Moraes de Souza – Foi enviado o perfil do
87 candidato para o Núcleo de Engenharia Química que considerou que o referido
88 docente não atende atualmente a requerimentos daquele Núcleo, porém, o mesmo,
89 caso considerado pelo ICT, poderia auxiliar na orientação de TCCs e atividades de
90 extensão do Instituto relacionadas à área de ciências de alimentos. Colocado em
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91 discussão e, em seguida, votação, foi aprovado por unanimidade pela não
92 aprovação do pedido tendo em vista que não dispomos de código de vaga no
93 momento. Comunicados: Foi cedida a palavra ao representante docente Cláudio
94 Lima que comunicou a todos sobre a iniciativa em curso no NDE do Curso de
95 Engenharia Química de proposição da destinação de cerca de 22 das 132 vagas
96 anuais de ingresso no BICT, sejam oferecidas na modalidade de entrada direta no
97 curso de Engenharia Química em 2021. Esclareceu que esta ação é um projeto
98 piloto que visa analisar a forma de ingresso atual frente a entrada direta na
99 Engenharia Química no processo de acesso à universidade pelo SISU. O professor
100 Fernando Gardim questionou se essa ação não seria uma forma de extinção da
101 atual forma de entrada (via BICT), acrescentou que o BICT deve ser incluído em
102 qualquer discussão dessa natureza, pois a Engenharia Química e demais
103 Engenharias passam pelo BICT, ressaltou que outras universidades tentaram isto
104 e extinguiram o Bacharelado Interdisciplinar. O professor Rafael Tiezzi acredita ser
105 válida a ação, todavia acredita que o ensaio deveria ser aplicado a todas as
106 Engenharias, levantou que as Engenharias de Minas e Ambiental têm menor
107 número de ingresso no segundo ciclo do que a Engenharia Química. O professor
108 Rodrigo Basso reforçou que não se trata da extinção do BICT, mas sim de um
109 estudo da forma de ingresso antes da reestruturação do curso para implantação
110 das novas diretrizes curriculares das engenharias e mesmo o curso de engenharia
111 química tendo uma boa procura também não há o preenchimento da totalidade das
112 vagas, falou, ainda, da preocupação do NDE em relação aos números
113 apresentados ao SIORG (Sistema de Informações Organizacionais). O presidente
114 passou a palavra para a docente Renata Rodriguez que falou sobre os movimentos
115 antirracistas e deixou o link www.shutdownstem.com para que todos possam se
116 inteirar sobre o assunto. Falou, também, que foi aprovada como coordenadora
117 regional do movimento 500 mulheres cientistas,

também deixou o link

118 http://500womenscientists.org/, esclareceu que não se trata de atividade
119 institucional e que por essa razão não fará nenhum registro como forma de
120 extensão. Solicitou que se alguém tiver conhecimento de mulheres cientistas de
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121 Poços, de qualquer área do conhecimento que a informe, ressaltou, ainda, a baixa
122 participação das mulheres e o resultado da eleição da Congregação o que
123 demostra que as mulheres precisam lutar muito por espaço e posicionamento. O
124 presidente pediu para que os novos membros façam uma leitura prévia do processo
125 23087.007268/2019-83 que trata da minuta de alteração do regimento interno para
126 retomada do assunto nas próximas reuniões. Nada mais a ser tratado o presidente
127 deu por conclusos os trabalhos desta sessão às 11 horas e 58 minutos e eu, Patrícia
128 da Cruz Ruella, secretária do ICT e membro da Congregação, lavrei a presente ata
129 que segue assinada.
130 Prof. Marlus Pinheiro Rolemberg – Presidente
131 TAE Patrícia da Cruz Ruella – Secretária

