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1 Ata da 140ª reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia –
2 ICT, Campus de Poços de Caldas, UNIFAL-MG, realizada no dia 08/10/2020,
3 por webconferência.
4 Aos oito de outubro 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, Cláudio Antônio de Andrade Lima, Fernando
7 Gonçalves Gardim, Gael Yves Poirier, Gian Paulo Giovanni Freschi, Giselle Patrícia
8 Sancinetti, Leonardo Henrique Soares Damasceno, Osvail André Quaglio e os
9 representantes dos TAEs, Cristiano Ramos da Cunha e Valéria Maria Pereira
10 Barbosa. O representante Fábio Ferraço e Rafael Tiezzi justificaram suas
11 ausências. Foi convidado à reunião o docente Rodrigo Rocha Cuzinatto. Com o
12 quórum atingido, o presidente deu início à sessão às 10 horas e 03 minutos. Antes
13 de dar início à ordem do dia o Presidente da sessão solicitou a inclusão de dois
14 itens de pauta: i) processo 23087.015049/2020-10 que trata do pedido de
15 afastamento para pós-doutoramento fora do país do servidor Rodrigo Rocha
16 Cuzinatto e ii) Processo 23087.015321/2020-53 que trata do pedido de autorização
17 para realizar atividade remunerada da servidora Izabella Bastos Carneiro.
18 Agradeceu aos relatores dos referidos processos por terem realizado a relatoria em
19 um prazo bastante curto. Colocadas em votação as inclusões foram aprovadas por
20 unanimidade e serão apreciadas após a pauta inicial. Passou, então, à discussão
21 do primeiro assunto de pauta. O representante docente Gian Freschi solicitou a
22 inversão da pauta para apreciação do Assunto 4 em razão da solicitante estar
23 presente e ter que se ausentar devido a outro compromisso. Aprovado por
24 unanimidade. Passamos à apreciação da pauta na ordem a seguir. ASSUNTO 1:
25 Aprovação da ata da 139ª reunião – Colocada em discussão, nenhuma ressalva
26 foi levantada. Após votação, a ata foi aprovada por maioria abstendo-se, por não
27 estar presente à referida reunião, os docentes Gael Yves Poirier, Giselle Sancinetti
28 e Osvail André Quaglio ASSUNTO 2: Processo 23087.000567/2018-41 29 Solicitação de espaço físico para atividades de pesquisa do PPGEQ – Passada
30 a palavra ao relator Leonardo Damasceno o mesmo explanou que o processo,
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31 impetrado pela Coordenadora do PPGEQ, Grazielle Andrade, trata da solicitação
32 de uso integral do Laboratório Multiusuário VII pelo programa. Atualmente, o
33 referido espaço está sendo compartilhado com aulas de graduação, disciplinas de
34 Fundamentos de Biologia e Laboratório de Ciência e Tecnologia de Materiais. Após
35 consultar todas as partes envolvidas concluiu em seu parecer pelo deferimento do
36 pedido e recomenda a realocação da disciplina Fundamentos de Biologia para o
37 Laboratório Multiusuário V e VI ou outro espaço que a Congregação considerar
38 adequado e a disciplina de Ciência e Tecnologia de Materiais para o Prédio G,
39 condicionada a adaptação da estrutura local, para não incorrer em prejuízo às
40 atividades graduação. O Presidente solicitou a palavra à impetrante da demanda,
41 Coordenadora do PPGEQ presente à sessão, professora Grazielle Andrade.
42 Aprovada por unanimidade. A impetrante explanou os motivos do pedido, entre
43 eles, a aprovação de vários projetos de pesquisa e, com isso, a aquisição de
44 equipamentos que já estão chegando e precisam de espaço para alocação, além
45 de muitos docentes e alunos envolvidos com as pesquisas desenvolvidas pelo
46 programa. Prof. Rodrigo Basso contextualizou que o pedido vem sendo reiterado
47 há três anos, que a disciplina de Fundamentos de Biologia não era realizada nesse
48 espaço, e que há vários problemas no compartilhamento do espaço com a
49 graduação, tais como, interrupções, perda de amostras, laboratório trancado, falta
50 de espaço para instalação dos equipamentos, entre outros. Colocado em votação
51 o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. ASSUNTO 3: Registro de
52 ações de Extensão – A ação de extensão, aprovada pela Direção com base no
53 parecer emitido pelo Coordenador de Extensão, intitulada A DIVERSIDADE
54 SOCIAL E A PLURALIDADE ÉTNICO-RACIAL NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS:
55 AVANÇOS E AMEAÇAS, proponente prof. Antônio Donizetti Gonçalves de Souza,
56 foi homologada por unanimidade ficando, portanto, registrada na Unidade.
57 ASSUNTO 4: Levantamento de demandas por software – Após consulta às
58 coordenações de curso foram apresentadas as demandas: Engenharia Ambiental
59 - software Gabi; Engenharia Química - software Aspenplus for Universities e BICT
60 - softwares Origin, Mathematica, Matlab, Pacote Office, ACD/ChemSketch®.
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61 Considerando que não houve uma padronização na apresentação das demandas
62 tornando, portanto, insuficientes as informações para tomada de decisão, foi
63 aprovada, por unanimidade, a retirada do assunto de pauta e a abertura de prazo
64 para nova consulta às Coordenações e deliberação futura via e-mail ou reunião
65 extraordinária. Assunto 5: Processo 23087.015049/2020-10 que trata do pedido
66 de afastamento para pós-doutoramento fora do país do servidor Rodrigo
67 Rocha Cuzinatto – Passada a palavra ao relator Gian Freschi o mesmo explanou
68 sobre a importância da qualificação docente tanto para o próprio servidor quanto
69 aos alunos de graduação e de pós-graduação e à internacionalização da Instituição.
70 Ressaltou sobre o compromisso do Núcleo de Física em assumir a carga horária
71 do servidor. Concluiu em seu parecer pelo deferimento do pedido. Colocado em
72 votação o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Assunto 6: Processo
73 23087.015321/2020-53 que trata do pedido de autorização para realizar
74 atividade remunerada da servidora Izabella Bastos Carneiro – Passada a
75 palavra ao relator Fernando Gardim o mesmo abordou que o processo está
76 devidamente instruído e, portanto, concluiu pelo deferimento do pedido. Colocado
77 em votação o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Nada mais a ser
78 tratado, o presidente deu por conclusos os trabalhos desta sessão às 11 horas e
79 47 minutos e eu, Patrícia da Cruz Ruella, secretária do ICT, lavrei a presente ata
80 que segue assinada.
81 Prof. Marlus Pinheiro Rolemberg – Presidente
82 TAE Patrícia da Cruz Ruella – Secretária

