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Ata da sexagésima quinta reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT,
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. No dia quatorze de julho de
dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala F-201-E do Campus Avançado de Poços de
Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor Cássius Anderson Miquele de Melo,
reuniram-se os membros da Congregação: Leonardo Henrique Soares Damasceno, Fabiano
Cabañas Navarro, Marcos Vinícius Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos, Tatiana Cristina de
Oliveira Mac Leod, Gustavo do Amaral Valdiviesso, Alencar José de Faria, Marcel de Freitas
Santos e os convidados Aline Andrade Godoy, Andrea Paula Ferreira e Maria Emília Almeida
da Cruz Tôrres para discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovações atos ad
referendum: os atos ad referendum foram apreciados em três blocos. Primeiro bloco, os
eventos: “Calouro Cidadão XIV”, coordenado pelo docente Osvaldo Adílson de Carvalho
Júnior e “Mesa Redonda – Atuação no Mercado de Trabalho – UNIFAL-MG Campus
Poços de Caldas”, coordenado pelo docente Antônio Donizetti Gonçalves de Souza. Atos ad
referendum apreciados e aprovados por unanimidade. Segundo bloco, afastamento aprovado
ad referendum do prof. Alencar José de Faria para participação, com apresentação de trabalho,
no evento “5th International Workshop on Quantum Information”, na cidade de Paraty (RJ) no
período de 10/08/2015 a 15/08/2015; afastamento apreciado e aprovado com abstenção do
professor Alencar. Terceiro bloco, o projeto de Extensão “Apoio a Movimentos Sociais na
Contribuição ao Processo de Elaboração Legislativa Ambiental em São João da Boa
Vista”, coordenado pela docente Wilges Ariana Bruscato; houve dúvida em relação a carga
horária docente, por isso foi solicitado a presença do coordenador de Extensão, o prof.
Maicon Gouvêa de Oliveira, ao que esclareceu que a carga horária esta relacionada a toda
equipe envolvida; por sugestão, este assunto foi retirado de pauta para mais detalhes em
relação à carga horária. ASSUNTO 2 – Para conhecimento: Normas internas do Núcleo de
Física para anuência para Pós-Doc: o diretor comunicou sobre as normas elaboradas pelo
Núcleo de Física, como condições mínimas para dar anuência aos pedidos de afastamentos
aos docentes realizarem o Pós-Doc. Foi sugerido encaminhar este documento aos
interlocutores dos outros núcleos para discutirem a possibilidade de também elaborarem
normas próprias. ASSUNTO 3 – Consulta à congregação sobre algumas ocorrências
relacionadas a afastamentos de integrantes do ICT: o diretor lembrou que a congregação,
conforme Artigo 11º do Regimento Interno do ICT, dentre as suas atribuições, ser um órgão
consultivo da Direção do instituto, dirigiu aos membros presentes, solicitando conselhos, em
relação a possíveis decisões a serem tomadas, sobre recorrente recusa de alguns servidores em
especificar os motivos de afastamentos solicitados. A congregação lembrou da Lei nº 8112,
especificamente, os Artigos 117º, 127ª e 129ª, sobre a possibilidade, depois de se fazer
advertência verbal na presença de testemunhas, de aplicar advertência escrita discriminando
os motivos do descumprimento de deliberações da Direção do ICT, como chefia imediata.
ASSUNTO 4 – Afastamentos para Pós-Doc e Doutorado de docentes e de técnica:
primeiramente, foi apreciado a solicitação de afastamento para realização de Pós-Doc da
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docente Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres na Universidade do Minho, Braga, Portugal, a
partir de fevereiro de 2016. A docente foi convidada para fazer esclarecimentos. Falou que o
objeto de sua pesquisa será a prática de leitura e escrita de alunos da graduação, para tanto,
fará levantamento bibliográfico de pesquisas sobre o assunto. A docente enfatizou sobre o
intuito de aprimoramento de sua prática junto ao ensino da graduação do instituto.
Afastamento aprovado por unanimidade. A seguir, foi apreciado a solicitação de afastamento
de 48 meses para realização de Doutorado da docente Andrea Paula Ferreira, na UNICAMP, a
partir de 03 de agosto de 2015. Da mesma forma, foi dado a palavra à docente fazer
esclarecimentos. Disse do período curto entre a aprovação no processo seletivo para o
Doutorado e o início das atividades no mês agosto; lembrou também, da necessidade
profissional em fazê-lo. Afastamento aprovado condicionado a correção de documento do
Processo de pedido de afastamento, onde se deve colocar os nomes dos docentes assinantes
por extenso e do compromisso desta congregação em se reunir para fazer Atribuição de Carga
Horária residual para 2015-2 das aulas ministradas pela docente. Para finalizar este assunto,
registramos a participação do TAE João Eduardo Vieira Lima, apreciou-se a solicitação de
afastamento de 48 meses para a realização de Doutorado da técnica de laboratório Aline
Andrade Godoy, na USP. Quando lhe foi dado a palavra, falou da necessidade do afastamento
pelo fato do ICT não ter estruturas para a realização da pesquisa objetivada, dessa forma, terá
que fazer acompanhamentos diários dos dados na cidade de Limeira (SP), além de cursar as
disciplinas na USP, em São Paulo. A congregação lembrou que não haverá sobrecarga dos
técnicos com ausência da servidora e do mérito de ter passado em 1º (primeiro) lugar no
processo seletivo para o Doutorado. Afastamento aprovado pro unanimidade. ASSUNTO 5 –
Afastamento internacional do docente Thales de A. e Tréz: foi apreciado a solicitação de
afastamento para o docente Thales de A. e Tréz participar como membro do juri no “Lush
Prize 2015”, que ocorrerá no dia 14 de setembro, Londres, Inglaterra. Em documento
encaminhado junto a Processo solicitando o afastamento, o docente escreve que o “período de
afastamento será entre os dias 11 e 16 de setembro, para fins de ambientação e reunião local”.
Foi analisado a necessidade de rever os dias de afastamento, pois coincidem com dias da
semana em que têm aulas no instituto. Foi sugerido a retirada de pauta para o docente fazer
adequações em relação a data do afastamento. Sugestão aprovada por unanimidade.
ASSUNTO 6 – Afastamentos de integrantes do ICT: foram apreciados para votação, em
separado, os seguintes afastamentos: de Gian Paulo Giovanni Freschi, Marcos Vinícius
Rodrigues e Paulo Augusto Zaitune Pamplin para exercerem atividades de pesquisa junto a
grupo de pesquisa na USFCar, em São Carlos (SP), no período de xx/xx/xxxx; de Daniel
Juliano Pamplona da Silva para participar do “Encontro Nacional dos grupos PET-ENAPET”,
no período de 26/07/2015 a 01/08/2015, em Belém (PA). Aprovados por unanimidade. De
Rodrigo Rocha Cuzinatto para participar do “XXXVI Encontro Nacional de Física de
Partículas e Campos 2015”, no período de 14/09/2015 a 18/09/2015, em Caxambu (MG).
Afastamento aprovado por unanimidade. Foi apreciado o afastamento, com pedido de diárias
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para o ICT, de Rodrigo Rocha Cuzinatto para participar de Reunião de cooperação científica
com pesquisadores do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA/IFI/ITA).
Por não haver saldo restante suficiente do Núcleo, foi sugerido a aprovação do afastamento
sem a concessão das diárias. Aprovado por unanimidade. Neste momento, foi colocado em
votação a inclusão de dois assuntos fora de pauta: (ASSUNTO 10) Processo Seletivo para
vaga do prof. Alexandre Silveira e (ASSUNTO 11) Concurso Público Engenharia Química,
vaga da profa. Lorena. Inclusão de assuntos aprovados por unanimidade. Neste momento, foi
colocado em votação a continuação da reunião para o dia 16/07/2015, pois já havia passado
do horário para o término previsto, 17 horas. Sugestão de continuação da 65ª reunião da
Congregação para o dia 16/07/2015, das 14 as 16 horas, no mesmo local, sala de reuniões do
ICT, aprovada por unanimidade. No dia dezesseis de julho de dois mil e quinze, às quatorze
horas, na sala F-201-E do Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor
do ICT, professor Cássius Anderson Miquele de Melo, reuniram-se os membros da
Congregação: Fabiano Cabañas Navarro, Marcos Vinícius Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos,
Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod, Gustavo do Amaral Valdiviesso, Alencar José de Faria
e Daniel Juliano Pamplona da Silva para darem prosseguimento a 65ª reunião conforme a
pauta. ASSUNTO 7 – Pedido de regime especial de trabalho, TAE Bruno Dias de Souza:
o servidor solicita o “Regime Especial de Cumprimento de Jornada de Trabalho, de acordo
com a Resolução 098/2014 do CONSUNI – Regulamentação do Programa de Apoio e
Qualificação dos Servidores Técnicos-administrativos em Educação – PROQUALITAE”, pois
foi aprovado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Nível Mestrado,
Campus de Poços de Caldas, desta universidade. Além de requerimento com proposta de
distribuição de carga horária semanal, o servidor encaminhou para apreciação “Declaração”
de matrícula no referido programa e carta declarando estar à disposição para reavaliar a
distribuição das aulas durante a semana, caso seja necessário. Pedido de regime especial de
trabalho aprovado por unanimidade. ASSUNTO 8 – Alteração do Núcleo de Engenharia
Química: o Núcleo de Engenharia Química solicita a atualização dos integrantes que o
compõem, com a inclusão dos professores Cláudio Antônio de Andrade Lima e Rodrigo
Corrêa Basso, além de indicar como segundo e terceiro interlocutores os professores Rafael
Firmani Perna e Flávio Augusto Dias de Oliveira, respectivamente. Solicitação aprovada por
unanimidade. ASSUNTO 9 – Alteração do Núcleo de Engenharia de Minas: o Núcleo de
Engenharia de Minas, em consulta realizada aos seus membros, solicitou a substituição do
prof. Matheus Fernando Ancelmi, que havia solicitado seu desligamento na interlocução do
núcleo, pelo prof. Fabiano Cabañas Navarro. O prof. Osvail permanecerá como suplente.
Solicitação aprovada por unanimidade. ASSUNTO 10 – Processo Seletivo para vaga do
prof. Alexandre Silveira (afastado para Pós-Doc): foi apreciado a solicitação de abertura de
processo seletivo para contratação de professor substituto para a vaga do professor Alexandre
Silveira, afastado para fazer Pós-Doc no exterior. Foi sugerido como “Escolaridade Mínima”,
Graduação nas grandes áreas de Ciências Exatas e da Terra ou Engenharias ou na área de
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Arquitetura e Urbanismo e Mestrado nas grandes áreas de Ciências Exatas e da Terra ou
Engenharias ou na área de Arquitetura e Urbanismo. Proposta aprovada por unanimidade.
ASSUNTO 11 – Concurso Público, Engenharia Química (vaga profa. Lorena): foi
apreciado a solicitação de concurso público para a vaga da profa. Lorena Oliveira Pires. Após
apreciação foi sugerido que a solicitação retorne ao Núcleo de Engenharia Química para fazer
as seguintes alterações: que a área de atuação conste exclusivamente de unidades curriculares
atualmente previstas nos Projetos Pedagógicos das Engenharias e do BCT; e que o perfil de
vaga seja revisto para que se consiga um profissional com área de atuação mais ampla, não se
restringindo apenas à Operações Unitárias I. Sugestão aprovada por unanimidade. Nada mais
a registrar, eu, Douglas Beiro, Técnico em Assuntos Educacionais do Instituto de Ciência e
Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente assinada.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prof. Cássius Anderson Miquele de Melo (Diretor do ICT)
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