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Ata da quadragésima terceira reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia –
ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. No dia quatorze de
janeiro de dois mil e quatorze, às quinze horas e vinte minutos, na sala F-201-E do Campus
Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor Cláudio
Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da Congregação: Leonardo
Henrique Soares Damasceno, Gian Paulo Giovanni Freschi, Mayk Vieira Coelho, Maria
Gabriela Nogueira Campos, Marcos Vinicius Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos, Deivid
Saldanha e os suplentes Francisco José Cardoso, Cássius Anderson Miquele de Melo para
discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Afastamento da Docente Izabella Bastos para
término de programa de Doutoramento: O diretor explicou a necessidade da docente em se
afastar pelo período de até 5 meses para término de seu programa de doutorado no exterior.
Informou que com a nova lei que regulamenta a carreira docente, não é mais necessário ter o
exercício de 4 anos para se afastar para o doutorado, dependendo apenas da concordância da
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unidade acadêmica. A professora Maria Gabriela Nogueira Campos fez a colocação de que a
Medida Provisória 631 foi derrubada. O professor Claudio Antônio de Andrade Lima
ressaltou que foi realizada uma reunião com os docentes que poderiam substituí-la quando foi
gerada uma ata em que o professor Laos Hirano disponibilizou-se a ministrar a unidade
curricular ICT211 além de lecionar em uma das turmas de ICT19 – Modelagem Física e
Computacional no primeiro semestre de 2014 e o professor Luiz Felipe R. Turci dispôs-se a
dividir as unidades ICT211 e ICT19 com o prof. Laos Hirano gerando um equilíbrio de carga
horária. O prof. Claudio Antônio de Andrade Lima informou que o processo de afastamento
obteve parecer favorável da CPPD. O professor Leonardo Henrique Soares Damasceno
ressaltou que é um assunto que será muito discutido, uma vez que muitos docentes tem
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interesse de afastar-se para Programa de Doutoramanto e Pós-Doutoramento. O professor
Claudio Antônio de Andrade Lima destacou que o afastamento será até 15 de julho de 2014,
ou seja, a interessada retornará à Unifal-MG um mês antes de iniciar o segundo semestre
letivo. O professor Cássius Anderson Miquele de Melo manifestou-se e pediu para estabelecer
uma comissão para ter normas e critérios com relação a esses afastamentos, ressaltando que
alguns cursos tem um índice enorme de mestres e se todos fizerem pedidos de afastamento
para cursar programa de doutoramento esses cursos fecham. O professor Claudio Antônio de
Andrade Lima explicou que não há regras e que a CPPD está trabalhando para a solução desse
problema. Ressaltou que é necessário trabalhar a regulamentação para esses afastamentos. O
afastamento da professora Izabella Bastos foi aprovado por unanimidade. A professora Maria
Gabriela Nogueira Campos fez uma ressalva para que seja checado se o tempo que a
professora Izabella Bastos ficará afastada é igual ao tempo que ela já tem de exercício na
UNIFAL-MG. ASSUNTO 2 – Afastamento do Docente Francisco José Cardoso para
cursar programa de Doutoramento: O professor Claudio Antônio de Andrade Lima
explicou que a universidade possui um banco de professor equivalente em que há a
possibilidade de contratação de professor substituto e que poderia solicitar a Reitoria um
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professor para substituir o professor Francisco José Cardoso. Ressaltou que para o primeiro
semestre de 2014 a professora Andrea Paula Ferreira irá substituí-lo. O professor Leonardo
Henrique Soares Damasceno ressalta que a lotação da professora Andrea Paula Ferreira é
provisória, mas enquanto ela estiver na instituição poderá ficar com a carga horária do
professor Francisco José Cardoso. O professor Claudio Antônio de Andrade Lima disse que
como é um afastamento de longo prazo seria necessário registrar em ata como será a
substituição durante esse tempo. O professor Leonardo Henrique Soares Damasceno
encaminhou que a Direção solicite à professora Andrea Paula Ferreira declaração na qual
assuma a substituição do Prof. Francisco na unidade curricular de Técnicas de Representação
enquanto estiver lotada no ICT. De forma complementar, o Colegiado da Engenharia
Ambiental discutirá com seus Docentes a responsabilidade de tal carga horária no caso de
rompimento da lotação provisória que a mantém no ICT. O professor Claudio Antônio de
Andrade Lima sugeriu então a aprovação prévia do afastamento do professor Francisco José
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Cardoso para o semestre letivo 2014-1 e que a devida formalização do afastamento pleiteado
pelo interessado entre na próxima reunião da Congregação. Cláudio assumiu o compromisso
de acionar a reitoria visando a concessão de um código de vaga para substituição do professor
Francisco durante seu afastamento. Afastamento para 2014-1 aprovado por unanimidade.
Ficou também o encaminhamento de levar á próxima assembleia do ICT a criação de grupos
de trabalho para regulamentação dos afastamentos para doutorado e pós-doutorado.
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ASSUNTO 3 – Afastamento do Docente Marlus Pinheiro Rolemberg para participar
como membro de banca de concurso no período de 04/02/2014 a 08/02/2014: O diretor
colocou que afastamentos superiores a três dias devem passar pela Congregação para
aprovação. O professor Marcos Vinícius Rodrigues ressaltou que o professor Iraí Santos
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Júnior e a professora Marilsa Aparecida Mota irão substituí-lo. Afastamento aprovado por
unanimidade. ASSUNTO 4 – Alteração de férias das Docentes Adriana Maria Imperador
e Maria Gabriela Nogueira Campos: O professor Claudio Antônio de Andrade Lima falou
da limitação de dias não letivos no calendário acadêmico devido a necessidade de reposição
de aulas advinda da greve. Informou que o professor Gael Yves Poirier quando estava a frente
da direção do ICT, no final de 2013, passou a orientação a Progepe que fizesse o lançamento
das férias de todos os docentes no SIAPENET nas datas e períodos não letivos de 2014. Em
sua última reunião, a Congregação do ICT estabeleceu 3 opções de períodos de férias aos
docentes. A professora Maria Gabriela Nogueira Campos pediu para alterar as férias para
março justificando que devido ao aumento de salário previsto em lei a partir de 01 de março
de 2014 viabilizaria o recebimento do adicional de férias com o valor do salário atualizado e o
período letivo não seria comprometido com as alterações solicitadas. Ela disse que as
alterações de férias estando fora das 3 opções que foram enviadas por e-mail deveria ser
passado pela Congregação para aprovação. Ressaltou que férias é um direito do docente. O
professor Claudio Antônio de Andrade Lima concordou e disse que não tem como o diretor
decidir férias de 80 docentes mas deve zelar pelo interesse da administração pública na
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manutenção da qualidade do serviço prestado. O professor Leonardo Henrique Soares
Damasceno ressaltou que o ato aparenta ser da PROGEPE em querer fixar períodos de férias
aos docentes retirando seu direito de escolha. Alteração de férias da docente Maria Gabriela
Nogueira Campos aprovada por unanimidade. O professor Claudio Antônio de Andrade Lima
informou que a professora Adriana Maria Imperador fez o pedido para alterar as férias para a
primeira semana de janeiro. Lembrou que encaminhou e-mail para Adriana com cópia para a
coordenação sobre essa alteração. O professor Leonardo Henrique Soares Damasceno
ressaltou que respondeu o e-mail dizendo que não haveria problema caso a docente
apresentasse um documento com o nome do professor que iria substituí-la nesse período ou
um cronograma de reposição com anuência da turma. O documento não foi providenciado. Os
professores Claudio Antônio de Andrade Lima e Leonardo Henrique Soares Damasceno como
não receberam retorno da professora e não a encontraram na primeira semana de aulas ficando
em dúvida se ela usufruiu ou não da solicitação. O professor Gian Paulo Giovanni Freschi
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disse que estava sendo discutido um documento que não estava assinado e portanto não foi
concedido. O professor Leonardo Henrique Soares Damasceno ressaltou que o fato de não ter
encontrado a professora não significa que a mesma não tenha trabalhado, entendendo que
apenas há a dúvida em função do pedido prévio da mesma e o eventual desencontro. O
professor Claudio Antônio de Andrade Lima sugeriu então ouvir a professora Adriana Maria
Imperador documentando se ela desistiu da solicitação ou se afastou a revelia da aprovação da
chefia imediata. Foi encaminhado também solicitar aos coordenadores de curso do BCT e
Engenharia Ambiental o levantamento da situação e se foram cumpridos o conteúdos
pedagógico das disciplinas sob responsabilidade da docente. Sugestão encaminhada pelo
diretor aprovada por unanimidade. O professor Leonardo Henrique Soares Damasceno
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precisou ausentar-se. ASSUNTO 5 – Representação do ICT junto ao Consuni: o Diretor
informou que professor Roberto Bertholdo desistiu da candidatura inicialmente encaminhada
e que recebeu duas novas inscrições o que obriga regimentalmente levar para votação em
Assembleia do ICT . ASSUNTO 6 – Pedido de Redistribuição de Thaís Reis da Silva:
Retirado de pauta a pedido da servidora. ASSUNTO 7 – Aprovações ad referendum de
Ações e Projetos de Extensão: O diretor colocou para conhecimento as ações e projetos de
Extensão apresentados. Ações e Projetos aprovados por unanimidade. ASSUNTO 8 –
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Apreciação do projeto de Extensão “Colaboração Universidade-Empresa para
transferência de conhecimento técnico em gestão da inovação de produtos, serviços e
tecnologia”: Projeto de extensão aprovado por unanimidade nos moldes de projetos similares
com a destinação compensatória de recursos ao ICT. ASSUNTO 9 – Apreciação das
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propostas de horários da graduação e vinculação docente para o primeiro semestre
letivo de 2014: O diretor informou que a instituição ficou sem internet durante todo o dia por
isso não foi enviado a versão final da proposta de horário, mas que era fruto de decisão
consensual com todos os coordenadores pedagógicos e assim que possível irá enviar por email as propostas dos horários. Encaminhamento aprovado. ASSUNTO 10 – Abertura de
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Concurso Público para o cargo de Técnico em Mineração: O diretor informou que houve
concurso com dois aprovados sendo que o primeiro colocado João Eduardo Vieira Lima
tomou posse e o segundo colocado desistiu. Surgiram mais duas vagas e foi pedido
aproveitamento do concurso da Universidade Federal de Ouro Preto. Uma vaga foi preenchida
pelo técnico Guilherme Rodrigues de Paula da Silva e os demais aprovados não tiveram
interesse. O professor Marcos Vinícius Rodrigues sugere que abra concurso específico para
Técnico em Mineração. E que esse concurso deva ser realizado separadamente dos demais
concursos da Unifal-MG. Abertura de Concurso Público aprovado por unanimidade. O
professor Marcos Vinícius Rodrigues precisou ausentar-se. ASSUNTO 11 – Alteração das
datas de inscrições e provas do Concurso Público Edital 150/2013-Reabertura: O
professor Gian Paulo Giovanni Freschi ressaltou que é necessário ter anuência dos candidatos
inscritos. O professor Cássius Anderson Miquele de Melo disse que o núcleo está a disposição
caso seja necessário entrar em contato com os candidatos inscritos. Alteração das datas
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aprovado por unanimidade ressaltando que o núcleo está ciente dos riscos. ASSUNTO 12 –
Comunicados e Assuntos pertinentes: Foi apresentado pelo professor Cássius Anderson
Miquele de Melo relator do Núcleo de Física a Reabertura de concurso público para docente
edital 170/2013, sem nenhuma alteração de conteúdo exceto as datas para inscrição e
realização conforme sugestão: Inscrições: 24/01/2014 a 28/01/2014 e Data da prova escrita:
18/03/2014. Reabertura aprovada por unanimidade. Também foi apresentado pelo professor
Cássius Anderson Miquele de Melo interlocutor do Núcleo de Física uma Solicitação para
Prorrogação da Validade dos Resultados do Edital 165/2012, relatando que o referido edital
teve três candidatos aprovados, todos com excelente desempenho e alto nível tal como
verificado pelas pontuações obtidas. O professor Claudio Antônio de Andrade Lima ressaltou
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que a prorrogação é um procedimento padrão. Prorrogação da validade dos Resultados do
Edital 165/2012 aprovado por unanimidade. O professor Cássius Anderson Miquele de Melo,
Coordenador de Extensão Universitária solicitou que pretende deixar a função e solicita que
seja encaminhado processo de Eleição para novo coordenador de Extensão do ICT e Campus.
O professor Claudio Antônio de Andrade Lima informou que levará o assunto para
Assembleia a ser realizado dia 21/01/2014. Nada mais a registrar, eu, Valéria Maria Pereira
Barbosa, Secretária em Exercício do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de
Caldas,
lavro
a
ata
que
segue
devidamente
assinada.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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