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Ata da quinquagésima nona reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia –
ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. No dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e dez 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, Mayk Vieira Coelho, Fabiano
Cabañas Navarro, Carolina Del Roveri, Marcos Vinícius Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos,
Cássius Anderson Miquele de Melo, Deivid Saldanha e Cristiano Ramos da Cunha para
discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 58° reunião da
Congregação: Ata aprovada, com abstenção do professor Leonardo Henrique Soares
Damasceno. ASSUNTO 2 – Aprovação atos ad referendum: Foi apreciado pelos membros
da congregação os eventos: “Dimensionamento e Seleção de Transportes de Correias”,
coordenado pelo docente Tiago Antônio Magalhães Filho; “Oficina de Foguetes”,
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coordenado pelo docente Rodrigo Rocha Cuzinatto; “Aspectos de conformidade ambiental
dos empreendimentos de mineração: Estudo de Caso”, coordenado pelo docente Luiz
Carlos Rusilo; “Um dia na INB: visita à Unidade de Tratamento de Minérios - Caldas”,
coordenado pela docente Carolina Del Roveri, “Exploração mineral: definição, etapas e
estudo de caso (Projeto Santa Maria/RS)”, coordenado pela docente Carolina Del Roveri;
“MINING GAMES” coordenado pela docente Carolina Del Roveri. Atos Ad Referendum
apreciados e aprovados por unanimidade. ASSUNTO 3 – Afastamentos de integrantes do
ICT: O diretor apresentou os afastamentos dos docentes: Sylma Carvalho Maestrelli para
participação em banca de concurso público, na cidade de Itabira no período de 08/12/2014 a
12/12/2014; Thaís Gama de Siqueira para participação no I Brazilian Congresso of Young
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Researchers in Pure and Applied Mathematics, na cidade de São Paulo no período de
10/12/2014 a 12/12/2014; Flávio Aparecido Gonçalves para participação em banca de
concurso público, na cidade de Cruz das Almas no período de 08/12/2014 a 10/12/2014;
Luciana Botezelli para participação em bancas de qualificação de mestrado e doutorado na
cidade de Lavras no período de 09/12/2014 a 11/12/2014. Gian Paulo Giovanni Freschi
observou que no afastamento da Luciana não constava a anuência do coordenador de curso e
ressaltou sobre a importância desta anuência. Leonardo Henrique Soares Damasceno verificou
que o dia de aula a ser ministrada por docente após o horário de chegada da docente, não
acarretando prejuízo de cancelamento de aula. Também foi apresentado os afastamentos dos
docentes Cássius Anderson Miquele de Melo e Rodrigo Rocha Cuzinatto para participação de
grupo de estudo na cidade de Natal no período de 09/02/2014 a 13/02/2014. Afastamentos
aprovados por unanimidade. ASSUNTO 4 – Discussão sobre o Regimento Interno do ICT:
O diretor Cláudio Antônio de Andrade Lima prestou esclarecimentos sobre as dúvidas que
sugiram após envio de e-mail solicitando empenho do representante do ICT junto ao Consui
para aprovação da nova redação do regimento do ICT com a inclusão das alterações que não
encontraram objeções significativas. Destacou que no final da Assembleia do dia 09 de
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setembro de 2014 foi encaminhado para a 57º Reunião da Congregação a versão com os
destaques que não tiveram objeções durante a Assembleia. Quando do conhecimento da pauta
CONSUNI do dia 11/12/14 seguiu estritamente o encaminhamento da 57º reunião da
Congregação de 15/10/14, conforme ata aprovada na última reunião de 18/11. Todavia como
alguns membros da congregação se manifestaram em relação a expectativa de poder reler a
última versão com destaques antes do encaminhamento para o CONSUNI, o Diretor, após
consulta por e-mail, solicitou a retirada de pauta, propondo somente a votação do destaque
quanto a alteração do tempo de mandato da Direção do ICT justificado pelo exíguo prazo para
regulação do próximo pleito. Os representantes do ICT no Consuni informaram que as
alterações iriam passar na última reunião do Consuni todavia não chegou ao item de pauta.
Cássius Anderson Miquele de Melo orientou que a prática atual dos conselheiros na avaliação
de alteração dos regimentos é que todas as alterações devam ser encaminhadas e votadas em
destaques. O diretor ressaltou que aos conselheiros que o procedimento não estava
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regulamentado e que estava tomando conhecimento desta prática no momento. Cássius
Anderson Miquele de Melo informou que foi votado a alteração do Regimento Interno do
Consuni e para aprovar alteração em um Regimento Interno de Unidade Acadêmica será
necessário a aprovação de 2/3 dos presentes e não 2/3 de todos os membros do Consuni
conforme era anteriormente era exigido. Assim acredita que os pedidos de alteração poderão
ser votados mais facilmente nas próximas reuniões. O diretor Cláudio Antônio de Andrade
Lima reforçou para que os representantes do ICT no Consuni se empenhem para próxima
reunião do CONSUNI de 2015 seja apreciado o destaque da alteração de mandato de 4 anos
para 2 anos com possibilidade de recondução. Como os atuais membros da Congregação terão
mandato até o meio de 2015 consideraram mais oportuno conduzir as alterações por etapa e
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reenviar os outros destaques da nova versão após novas discussões a serem conduzidas em
2015. Cássius Anderson Miquele de Melo ressaltou que quando os membros da Congregação
julgarem apropriado a nova versão e seus destaques poderão retornar ao Consuni. ASSUNTO
5 – Levantamento de espaços físicos: O diretor apresentou o levantamento que foi realizado
para os membros da Congregação. Fabiano Cabañas Navarro ressaltou que acha louvável o
levantamento realizado, mas acha importante que os núcleos discutam internamente. Cláudio
Antônio de Andrade Lima ressaltou que trata-se de um instrumento prévio, necessário ao
planejamento estratégico do ICT e para subsidiar tratativas com a reitoria no início do ano.
Foi então proposto a reabertura da alimentação do formulário até a próxima reunião da
Congregação. Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 6 – Comitê
avaliador de monitorias do ICT: O diretor informou que a Prograd informou que deve ser
reduzido o número de docentes de 5 para 4 e passou a palavra para o presidente da comissão
Mayk Vieira Coelho que ressaltou que está a mais tempo no comitê e por isso se dispôs a
deixar o comitê. O diretor fez o encaminhamento para que Mayk Vieira Coelho se reúna com
o Comitê para que possam eleger o novo presidente entre os 4 membros e assim ser
providenciada a nova portaria. Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 7 –
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Solicitação de criação de uma comissão para a elaboração de projetos estratégicos para
implantação de Infraestrutura de pesquisa na área de Física: O diretor apresentou a
solicitação do Núcleo de Física para criar uma comissão para a elaboração de projetos
estratégicos para implantação de infraestrutura de pesquisa na área de Física que fortaleça os
grupos de pesquisa envolvidos. O diretor fez o encaminhamento de fazer a portaria de criação
da comissão com os membros indicados no documento enviado pelo interlocutor do Núcleo
de Física. Encaminhamento aprovado por unanimidade ASSUNTO 8 – Alterações de férias:
O diretor apresentou para os membros da Congregação a solicitação de alteração de férias do
docente Diego de Souza Sardinha. Leonardo Henrique Soares Damasceno ressaltou que
pedagogicamente o docente precisa apresentar um documento com os nomes de professores
que irão substituí-lo. Fabiano Cabañas Navarro ausentou-se. Gian Paulo Giovanni Freschi
ressaltou que um dos períodos é final de semestre e nesse caso a substituição é inviável. O
diretor apresentou a proposta de somente aprovar a alteração após prévia manifestação
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favorável do colegiado, devendo portanto, o requerente apresentar as propostas de
contingenciamento para mitigação dos impactos nas unidades curriculares associadas a ele
para o ano de 2015. Encaminhamento aprovado por unanimidade. O diretor apresentou a
solicitação do professor Iraí Santos Júnior de alongar suas férias na primeira semana de aula
para melhor acompanhamento do nascimento de seu filho. Solicitou que Marcos Vinícius
Rodrigues leve para o colegiado a alteração de férias solicitada para alinhamento das
providencias de adequação do plano de ensino propostas. Alteração e e encaminhamento
aprovado por unanimidade. ASSUNTO 9 – Afastamentos para pós-doutorado: O docente
Alexandre Silveira foi convidado a entrar para esclarecer possíveis dúvidas referente ao seu
pedido de afastamento. O diretor informou que o docente Alexandre Silveira apresentou o
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processo com a solicitação para afastamento integral para a realização de estágio pós-doutoral
no exterior a partir de 01 de agosto de 2015 e passou a palavra para o docente. Alexandre
Silveira ressaltou que está na Unifal desde 2010 e trabalhou em todos os âmbitos da
universidade e durante essa experiência sentiu a necessidade de realizar o pós doutorado.
Informou que para que seu afastamento não implique em prejuízo pedagógico para os
discentes de Graduação e Pós Graduação, foi conversado e alguns docentes se
disponibilizaram em substituí-lo. Leonardo Henrique Soares Damasceno ressaltou que os
docentes ficarão com carga horária extra no período. O diretor colocou a solicitação de
afastamento em votação. Afastamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 10 –
Esclarecimentos sobre atribuições de aula 2015/1: O diretor informou que a Direção ouviu
os colegiados de curso e núcleos para a vinculação dos docentes aos horários propostos pela
Graduação. Informou que no início do semestre será publicado pela direção o extrato das
atribuições de aula que deverá estar bem próximo das vinculações de horários, somente com
alterações advinda de intercorrências. ASSUNTO 11 – Assuntos pertinentes: Concurso
Público regido pelo Edital 115/2014: O diretor informou que a única candidata inscrita para o
concurso público regido pelo Edital 115/2014 não compareceu e passou a palavra para
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Carolina Del Roveri que informou que irá mudar a escolaridade mínima exigida de doutorado
para mestrado, acatado por todos. Cláudio Antônio de Andrade Lima comentou sobre
consultas previas de docentes de outras universidades por processos de redistribuição para a
Engenharia de Minas da Unifal, demonstrativo da ótima imagem institucional. Leonardo
Henrique Soares Damasceno ausentou-se. Diárias ICT: O diretor prestou esclarecimentos
sobre a utilização dos recursos de diárias do ICT. Esclarecimento com relação ao curso de
medicina em Varginha: O diretor solicitou aos representantes do ICT no Consuni que
compartilhem com todos os integrantes do ICT a discussão sobre esta abertura de novo curso
para que os votos dos representantes possam ser melhor fundamentados. 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. XXXXXXXXXXXX
Prof. Cláudio Antônio de Andrade Lima (Diretor do ICT)
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