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Ata da quinquagésima sétima reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia –
ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. No dia quatorze de
outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta 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: Leonardo Henrique
Soares Damasceno, Gian Paulo Giovanni Freschi, Fabiano Cabañas Navarro, Alfeu Saraiva
Ramos, Gustavo do Amaral Valdiviesso, Roni Antônio Mendes, Cássius Anderson Miquele de
Melo, Deivid Saldanha e Marcel de Freitas Santos para discutirem a seguinte pauta:
ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 55° reunião da Congregação: Ata aprovada por
unanimidade. ASSUNTO 2 – Aprovação atos ad referendum: Foi apreciado pelos membros
da congregação o evento: “Um dia na UNIFAL”, coordenado pelo docente Daniel Juliano
Pamplona da Silva; o curso: “Ciência no contraturno”, coordenado pelo docente Daniel
Juliano Pamplona da Silva; o evento: “IX Jornada dos Grupos PET da Universidade

14 Federal de Alfenas”, coordenado pelo docente Daniel Juliano Pamplona da Silva; o projeto:
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“Desenvolvimento de um sistema automatizado para a coleta, tratamento e
armazenamento de água de chuvas”, coordenado pelo docente Laos Alexandre Hirano; o
evento: “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014, Campus Poços de Caldas,
Unifal”, coordenado pelo docente Maicon Gouvêa de Oliveira; o curso: “O que eu vou ser
quando crescer”, coordenado pela docente Wilges Bruscato. Atos Ad Referendum apreciados
e aprovados por unanimidade. Cláudio aproveitou a oportunidade para apresentação do curso
de Docência na Educação Infantil, coordenado pela professora Maria Emília e aprovado ad
referendum como projeto de extensão. Informou que tomou conhecimento recentemente que
trata-se de ação induzida e financiada pelo MEC com pagamento de bolsas para
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coordenadores e supervisores do ICT que de acordo com a regulamentação interna do ICT
necessita da anuência da congregação. Foi proposto a aprovação do ato ad referendum e o
encaminhamento que o projeto seja atualizado com a inserção de todos os integrantes do ICT
que estão participando e as atribuições e horas de dedicação de cada um ao projeto.
ASSUNTO 3 – Afastamentos de docentes superiores a dois dias: O diretor apresentou os
afastamentos dos docentes Thales de Astrogildo e Tréz para participação em Evento na
Inglaterra no período de 09/11/2014 a 15/11/2014; Tiago Antônio Magalhães Filho para
participação no VII Fórum de Mineração em Recife no período de 25/11/2014 a 28/11/2014;
Gian Paulo Giovanni Freschi para realizar coleta de dados em Araraquara no período de
14/10/2014 a 18/10/2014; Maria Gabriela Nogueira Campos para participar do Congresso
Brasileiro de Engenharia Biomédica em Uberlândia no período de 14/10/2014 a 16/10/2014;
Neide Aparecida Mariano para participar do CBECIMAT em Cuiabá no período de
10/11/2014 a 14/11/2014; também foi apresentado os afastamentos do docentes Gustavo do
Amaral Valdiviesso que participou do Minicurso de Estatística e Análise de Dados, na cidade
de Goiânia no período de 05/10/2014 a 10/10/2014; Luiz Felipe Ramos Turci que participou
do III ComplexNet – Escola de Redes Complexas, na cidade de São José dos Campos no

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

período de 06/10/2014 a 09/10/2014. Afastamentos aprovados por unanimidade. Foi
apresentado também o afastamento da docente Adriana Maria Imperador para participação no
2º Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto em Ouro Preto no período de 14/10/2014 a
19/10/2014, recebido no dia 10/11/2014, sexta feira e sem anuência das coordenações
pedagógicas dos cursos de graduação sobre a proposição da compensação pelo não
oferecimento de aulas presenciais. Cássius Anderson Miquele de Melo perguntou se tinha a
resposta dos coordenadores, Leonardo Henrique Soares Damasceno informou que não e que
não estava questionando o mérito do evento e da participação da docente, mas sim, que
proposição da compensação esteja embasada no Plano de Ensino e cronograma da disciplina.
Após ampla discussão e como tanto a coordenação do BCT como da Engenharia Ambiental
ainda não haviam formalmente manifestado a concordância com a proposta da docente para
não causar prejuízo ao andamento das disciplinas sob sua responsabilidade, a congregação
acatou encaminhamento de deixar aprovado desde que a docente apresente os documentos de
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afastamento e reposição de aulas com a anuência formal dos coordenadores dos cursos que
terão disciplinas impactadas com o afastamento solicitado. ASSUNTO 4 – Informe sobre
regulamentação do estágio docente supervisionado por docentes do ICT: O diretor
informou que a Pró-Reitoria de Graduação encaminhou as informações da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação referente ao Estágio Docente que será supervisionado por docentes
lotados no ICT. Destacou a solicitação da PROGRAD de encaminhamento de relatório
semestral contendo a carga horária e atividades realizadas por cada discente. ASSUNTO 5 –

60 Solicitação de autorização para que os discentes do Programa de pós-graduação em
61 Ciência e Engenharia dos Materiais realizem Estágio Docente: O diretor informou que a
62 Coordenadora do Programa de Pós graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais
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apresentou um processo solicitando autorização para que os discentes do Programa possam
realizar estágio docente no ICT. Cassius Anderson Miquele de Melo ressaltou que deve ter
uma limitação ao número de horas de estágio por unidade curricular. O diretor fez o
encaminhamento de que seja autorizado o início dos estágios, condicionado a apresentação de
planejamento do estágio assinado pelo professor supervisor e ao final do estágio seja
apresentado um relatório. Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 6 –
Situação do projeto das licenciaturas interdisciplinares: O diretor explicou sobre a prática
de criar comissões para estudo interno de viabilidade de implantação dos cursos. Informou
que já ocorreu uma apresentação prévia do estudo de viabilidade das licenciaturas no ano
passado e que o projeto encontrava-se em revisão, atendimento aos encaminhamentos da
assembleia e alinhamento as diretrizes de grupo de trabalho criado pelo MEC. Passou a
palavra para o presidente da comissão professor Gustavo do Amaral Valdiviesso, que explicou
ser um curso em dois ciclos, sendo o primeiro de formação em licenciatura interdisciplinar de
3 anos e com 4 saídas como segundo ciclo, para licenciados em Física, Química, Biologia e
Matemática. Informou que já encaminhou o projeto pedagógico para tramitação na Prograd e
que a comissão decidiu apresentar primeiro o projeto da licenciatura de primeiro ciclo e
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depois apresentar o 2º Ciclo. Já o projeto predial está em elaboração para atendiemtno aos
dois ciclos. Foi colocado em votação o reenvio do projeto para a Prograd. Aprovado por
unanimidade. O diretor registrou os agradecimentos aos membros da comissão e fez
encaminhamento de marcar uma reunião da Assembleia para o dia 28 de outubro para
apresentação do projeto de Bacharelado em Física com abertura de espaço para
esclarecimentos sobre a versão atual do projeto das licenciaturas caso necessário.
Encaminhamento aprovado por unanimidade. O professor Gustavo do Amaral Valdiviesso
precisou ausentar-se. ASSUNTO 7 – Informe sobre a reposição da vaga de secretário
executivo do ICT: O diretor explicou que não houve sucesso nas tratativas com aprovados
em outras instituições para a reposição da vaga. E devido ao período eleitoral todos os
processos que estão no MEC serão devolvidos. Para melhorar o atendimento da secretaria, foi
solicitado a troca de código de vaga de Secretário Executivo para Técnico em Assuntos
Educacionais. ASSUNTO 8 – Regime Especial de trabalho de Adriano Francisco
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Barbosa e Valéria Maria Pereira Barbosa: O diretor informou que os servidores já tinham
o regime especial de trabalho na UNIFEI. E entraram com o processo assim que foi aprovado
no Consuni. Leonardo Henrique Soares Damasceno ressaltou que o regime especial de
trabalho é um investimento que a Universidade está fazendo. A congregação acolheu a
autorização da Direção do ICT para o regime especial de Adriano e Valéria. ASSUNTO 9 –
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Devolutiva da Assembleia em relação as alterações propostas no novo regimento do ICT:
O diretor explicou que a versão final encaminhada aos conselheiros contemplou as
modificações que foram consensuais ou acolhidas por ampla maioria dos integrantes do ICT.
Ressaltou a importância de se garantir a estruturação da secretaria e setor de compras neste
momento e a alteração do mandato da Direção, para dois anos, permitida a recondução. O
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prof. Cássius Anderson Miquele de Melo apontou a lentidão do CONSUNI na aprovação de
regimentos. Cláudio esclareceu que não se trata de um novo regimento e sim uma atualização
e que a prática de longo tempo no CONSUNI é de acatar as deliberações das unidades em
seus assuntos próprios como o de regimento. Cláudio destacou que o ICT dispõe de quase
20% das cadeiras do CONSUNI e solicitou o empenho dos seus representantes para que a
matéria seja votada ainda este ano e possa já valer o novo regimento para processo eleitoral
para direção do ICT, previsto para início de 2015. Destacou ainda a possibilidade de
incorporação de um novo TAE na estrutura da nova secretaria referente ao servidor do
Campus designado para secretariar os coordenadores de curso, conforme acordo prévio com a
a direção de Campus. Gian Paulo Giovanni Freschi ressaltou que em uma reunião com a
reitoria, o diretor do Campus disse que iria disponibilizar um servidor. Fabiano Navarro
Cabañas fez algumas correções de redação no texto. O diretor encaminhou para que seja
aprovado o novo texto do Regimento do ICT com revisão final a ser feita pela professora
Wilges Ariana Bruscato antes do encaminhado ao Consuni. Encaminhamento aprovado por
unanimidade. ASSUNTO 10 – Assuntos pertinentes: Foi apontado por vários dos membros
da Congregação a falta de alinhamento dos Docentes em relação ao registro e execução da
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carga horária das atividades complementares tutoriais, ACTs previstas no projeto pedagógico
vigente do BCT. Cláudio Antônio de Andrade Lima informou que estas atividades foram
inseridas em diversas unidades curriculares dos três semestres iniciais do curso com vistas a
reduzir reprovações e evasões, reservando atenção especial aos discentes com dificuldades de
aprendizagem. Foi apontado que parte dos novos docentes desconhecem estas atividades. Foi
aprovado encaminhamento ao colegiado do BCT para esclarecimentos e providências tendo
em vista as incongruências no registro de carga horária docente. Cláudio Antônio de Andrade
Lima informou que o diretor do Campus Rodrigo Sampaio, solicitou a indicação de um
membro docente para atuar na nova comissão de fiscalização do cumprimento das normas e
funcionamento da cantina e restaurante universitário do Campus Poços de Caldas. Leonardo
Henrique Soares Damasceno se dispôs a ser o novo membro docente do ICT. Nada mais a
registrar, eu, Valéria Maria Pereira Barbosa, Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do
Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente assinada.
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