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Ata da quadragésima sétima reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia –
ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. Em dezoito de março de
dois mil e quatorze, às quatorze horas e cinco 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 da Congregação: Fabiano Cabañas Navarro, Maria
Gabriela Nogueira Campos, Marcos Vinícius Rodrigues, Gian Paulo Giovanni Freschi, Alfeu
Saraiva Ramos, Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod, Marcel de Freitas Santos e Cristiano
Ramos da Cunha. Artur Ângelo Alcântara de Assis e Tiago Antônio Magalhães participaram
como convidados da reunião. ASSUNTO 1 – Aprovação das atas da 39°, 40°, 41°, 42°, 43°,
44° e 45° Reunião da Congregação: O diretor colocou em discussão as atas e não tendo mais
solicitações de adequações todas foram aprovadas por unanimidade. ASSUNTO 2 – Faltas
dos docentes Artur Alcântara de Assis e Tiago Antônio Magalhães e proposta da
Direção: O diretor deu conhecimento a todos de como foi constatada e registrada as faltas dos
docentes nos dias 24 e 25 de fevereiro, durante a Semana Pedagógica do ICT. Explicou o
que está previsto em lei e regulamentado na UNIFAL-MG, caracterizando a situação como
muito desagradável. Já a partir do contato realizado no dia 26/02/2014, demais faltas foram
justificadas. Maria Gabriela perguntou se eram apenas duas faltas não justificadas, porque se
fossem mais de três faltas não caberia a Congregação decidir sobre as faltas justificadas.
Tatiana ressaltou que o aviso da realização da Semana Pedagógica foi em cima da hora.
Cláudio lembrou que na assembleia de 04-02-14 foi antecipado o convite para a semana e o
motivo que levou para escolha desta data, foi o elevado número de docentes que não estariam
de férias neste período não letivo. Na quarta-feira, dia 26-02-14, após constatação das faltas,
Cláudio enviou e-mail para Artur e Tiago para saber porque eles não estavam participando da
Semana Pedagógica e não eram encontrados em seus gabinetes. Os docentes responderam que
estavam em Recife visitando a família e que se esqueceram de comunicar o afastamento.
Assim ficou caracterizado a ausência dos servidores (Art. 117, inciso I da
Lei Federal 8112 /1990 - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização
do chefe imediato). Cláudio ressaltou que Artur e Tiago são proativos, muito participativos e
dedicados, além de terem recebido avaliação de desempenho muito positiva na Avaliação de
Estágio Probatório realizada anteriormente ao ocorrido. O diretor entrou em contato com a
Progepe e esta informou que a partir do dia 26/02/2014 se o diretor entender que as faltas
estavam justificadas, eles poderão repor as horas. Cláudio passou a palavra para Artur que
explicou que errou, mas acha injusto o desconto dos dias ausentes uma vez que se dedica
muito ao trabalho. Ele ressaltou que antecipou a viagem, pois iria retornar uma semana antes
de acabarem suas férias, para estar presente na avaliação do MEC do curso de Engenharia de
Minas. Disse que fica mais de oito horas por dia na instituição e que tanto ele quanto o
professor Tiago são professores assistentes e que o desconto de dois dias no salário irá
acarretar dificuldades financeiras para eles. Cláudio explicou que os afastamentos devem ser
previamente aprovados antes de uma viagem. Ressaltou os princípios do serviço público e que
o interesse da Instituição deve estar em primeiro lugar. Artur ressaltou que participou das duas
últimas Semanas Pedagógicas e que com relação a palestras, a perda não foi muito grande.
Disse ainda que estava em Recife, mas atendeu todas as demandas, respondeu todos os emails, inclusive participou de uma reunião por videoconferência na sexta-feira (28/02/2014).
Ressaltou que a única falha foi com relação ao afastamento sem autorização da chefia
imediata e explicou que estava desde o começo de janeiro sem ver a família. Cláudio disse
que as faltas referentes a segunda e terça não foram justificadas, mas ressalta que Artur pode
apresentar documentos comprovando que trabalhou nos dias subsequentes e justificados,
dispensando assim compensação de horários, se for o caso. Cláudio passou a palavra para
Tiago que disse não ter lembrado de fazer o pedido de afastamento. Ressaltou que comprou
passagem antes do dia 06 de janeiro, tentou mudar, mas ficava muito caro. Disse ainda que
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acha legal participar da Semana Pedagógica e admitiu o erro. Tanto Artur quanto Tiago
disseram acatar a decisão da Congregação. Alfeu ressaltou que o professor não estar na
Instituição não quer dizer que ele não está trabalhando. Cláudio, esclareceu ainda, que como
os docentes ainda não completaram um ano de casa legalmente, não teriam direito as férias.
Gian falou que isso pode ter ocorrido pela falta de experiência dos docentes. Cláudio explicou
que na posse, o servidor recebe a lei n° 8112 e participam de palestras sobre direitos e deveres
do servidor. Alfeu sugeriu escolher data melhor para realizar a Semana Pedagógica. Cláudio
explicou que sempre foram programadas para a primeira semana de aula do ano, todavia
devido ao calendário apertado do pós greve e a copa do mundo com possível redução de dias
de aulas, isso não foi possível. Artur aproveitou a oportunidade para explicar que foi
consultado pela Universidade Federal de Pernambuco se ele teria interesse na redistribuição e
por ele ser de Recife ele se interessou e já havia comunicado o núcleo da Engenharia de
Minas e Direção do ICT, que estão aguardando a chegada do processo da referida
Universidade para andamento. Alfeu ressaltou que a Instituição reconhece o trabalho do
docente Artur. O diretor informou que as faltas serão lançadas no relatório de março e fez o
encaminhamento da direção aplicar o registro das faltas não justificadas referentes aos dias 24
e 25 de fevereiro de 2014 e o aceite das justificativas de faltas a partir do dia 26 de fevereiro
de 2014. Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 3 – Pedido de
Redistribuição da docente Mariana Altenhofen da Silva para UFSCar: O diretor
informou que o pedido já consta o código de vaga para compensação da redistribuição e que o
processo foi enviado ao colegiado de Engenharia Química que concordou com a
redistribuição. Cláudio ressaltou que foi feito um acordo com o diretor da UFSCar para que a
docente fique na Unifal-MG até acabar o período letivo. A redistribuição foi aprovada por
unanimidade. ASSUNTO 4 – Anuência e registro do projeto Estação Experimental de
Ensaios-E3 de autoria de Ériclis Pimenta Freire e Francisco Cardoso: O diretor colocou o
processo para apreciação. Cristiano disse não ter entendido onde seria desenvolvido o projeto
e Fabiano explicou que será do lado do prédio F. Registro do projeto aprovado por
unanimidade. ASSUNTO 5 – Atribuição de aulas de graduação 2014-1 (formalização e
atualização): Cláudio informou que o professor Cássius fez uma cirurgia e ficará afastado por
um período de cerca de 60 dias. O professor Fernando irá assumir todas as aulas do professor
Cássius. Diante disto, as atribuição de PMs designadas para Cassius e Fernando foram
remanejadas para outros docentes, conforme planilha de carga horária dos docentes
disponibilizada aos presentes. Alfeu precisou se ausentar da reunião. Gian explicou que na
sexta-feira irá lecionar no período da tarde e noite, assim ficaria difícil ficar com a turma de
PMV da sexta-feira de manhã, e leciona as quintas e sextas até as 23 horas e PMV manhã e
noite são oferecidos no primeiro horário dos dias subsequentes, assim, Leandro Lodi,
professor que tomou posse esta semana receberá a atribuição das duas turmas de PMV.
ASSUNTO 6 – Indicação do coordenador e vice coordenador de Extensão: O diretor
esclareceu aos presentes que as inscrições para coordenador e vice coordenador ficaram
abertas pelo período de um mês, mas apenas o docente Maicon Gouvêa de Oliveira se
interessou. Durante a reunião foi entregue um documento com a seguinte chapa: Maicon
Gouvêa de Oliveira, coordenador, e Rafael de Oliveira Tiezzi, suplente. Assim ficou a chapa
única definida pelo grupo de trabalho designado para tanto, Maicon Gouvêa de Oliveira,
coordenador, e Rafael de Oliveira Tiezzi, suplente. Indicação aprovada por unanimidade.
ASSUNTO 7 – Afastamento do Docente Rodrigo Rocha Cuzinatto para o período de
30/03/2014 a 05/04/2014: Cláudio informou sobre o pedido de afastamento do docente
Rodrigo Rocha Cuzinatto que participará de banca de concurso e reunião com grupo de
pesquisa. Afastamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 8 - Encaminhamentos para
a atualização dos núcleos acadêmicos e alterações no Regimento Interno do ICT:
Cláudio apresentou as linhas gerais da proposta em construção, contemplando atualização e
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reestruturação organizacional do Instituto e dos núcleos acadêmicos. No estrutura
administrativa será criado o setor de gerenciamento dos laboratórios e das compras para o
ICT. Alteração do mandato do Diretoria de 4 anos para 2 anos de mandato prevendo a
possibilidade de recondução. Atualização de todos os núcleos. Criação de conselhos gestores
ligados especificamente aos suportes e assessoramento de 1° ciclo e 2° ciclo formativos. A
expectativa que o documento final seja finalizado nos próximos dias e disponibilizado
previamente a todos os integrantes do ICT para uma primeira rodada de discussão a ser
incluída em assembleia prevista para 10/04/2014. ASSUNTO 9 – Assuntos pertinentes: Foi
apresentado pelo diretor o Pedido de alteração de férias do docente Diego Sardinha. Alteração
aprovada por unanimidade. Também foi apresentado aprovação ad referendum do afastamento
do professor Maurício Guimarães Bergerman para participar de um congresso na África do
Sul, referendado pela congregação. Cláudio comunicou ainda sobre seu pedido de
afastamento para participar de uma banca de concurso de 5 a 8 de maio de 2014 na Unicamp.
Afastamentos aprovados por unanimidade. Indicação de membro pro-tempore da
representação do ICT junto ao Conselho de Curadores até nova eleição: Alfeu foi indicado ad
referendum da assembleia como suplente. Indicação aprovada por unanimidade. Foi ainda
apresentada pelo diretor a sugestão de Banca proposta pelo colegiado da Engenharia Química
para o Edital 108/2013 – segunda reabertura: Giselle Patrícia Sancinetti (presidente), Maria
Gabriela Nogueira Campos, Iraí Santos Júnior e Gustavo Dias Maia (UFSCar), Rogers
Ribeiro (USP) e suplentes Rafael Firmani Perna e Marlus Pinheiro Rolemberg. Banca
aprovada por unanimidade. Cláudio relatou ainda que estava ocorrendo dois concursos no
mesmo período, iniciados no dia 18/03/2014. Por se tratar de uma vaga para perfil de atuação
interdisciplinar definido pelo colegiado do BCT, um dos concursos desde sua primeira edição
tinha como interlocutores Cássius Anderson Miquele de Melo, Luís Felipe Ramos Turci e
Juliana Maria da Silva. Quando a Copeve pediu para indicar a banca, Cláudio repassou o email para estes interlocutores providenciarem as indicações, todavia não responderam a
tempo. O professor Alencar José de Faria, coordenador do BCT, procurou Cláudio para falar
que Cássius não conseguia ler os e-mails, pois tinha passado por uma cirurgia, assim
Fernando Gonçalves Gardim iria substituí-lo e caso o professor Luiz Felipe não confirmasse
sua participação a tempo, o professor Eduardo Aguilar seria chamado para compor a banca. O
encaminhamento do coordenador do BCT foi que a a banca seria composta pelos membros
titulares Daniel Juliano Pamplona da Silva, Fernando Gonçalves Gardim, Rodrigo Sampaio
Fernandes, Rodrigo Fresneda e Othon Cabo Winter e suplentes Alencar José de Faria e
Eduardo José Aguilar Alonso. Logo após o encaminhamento do ICT a Copeve, Luiz Felipe e
Eduardo Aguilar se manifestaram que acreditavam que estariam presentes como titulares, um
ou outro, respeitando assim as diretrizes que definiram as bancas para este mesmo concurso
em sua primeira edição. Assim Cláudio convocou uma reunião com os interlocutores da vaga
e membros internos designados para avaliarem a possibilidade da inversão de titularidade com
algum dos membros do núcleo da Física que ficaram com titulares com o suplente Eduardo.
Na referida reunião ficou acordado esta inversão, todavia no dia de abertura dos trabalhos a
presidência formalmente designada para tanto decidiu por permanecer a frente dos trabalhos e
manter a composição conforme encaminhamento original antes da aludida reunião. Nada
mais havendo 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 assinada.
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