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Ata da 109ª reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 

Campus de Poços de Caldas, UNIFAL-MG, pro tempore constituída nos termos 2 

da Resolução nº 13/2018 do Consuni, realizada no dia 08/05/2018.  3 

Aos oito de maio de dois mil e dezoito, às 14 horas, na sala J305, do Campus de 4 

Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, prof. Cássius Anderson 5 

Miquele de Melo, reuniram-se os membros, TAE Bruno Dias de Souza, prof.ª 6 

Carolina Del Roveri, Prof. Iraí Santos Júnior, Prof.ª Luciana Botezelli, prof. Luiz 7 

Carlos Rusilo, Prof. Marcelo Ribeiro Barison, Prof.ª Maurielen Guterres Dalcin e TAE 8 

Patrícia da Cruz Ruella. Com o quórum atingido o Presidente deu início à sessão às 9 

14 horas e 11 minutos expondo os itens de pauta a serem tratados. Ao fim da 10 

exposição, o Prof. Iraí pediu que fosse justificado o motivo da reunião ter sido 11 

convocada em caráter extraordinário não obedecendo as horas de antecedência da 12 

convocação. O presidente da sessão justificou dizendo que foi devido à necessidade 13 

de constituir a comissão eleitoral e que o próprio status de Congregação pró-14 

tempore já lhe autoriza por não haver calendário de reuniões ordinárias. O prof. 15 

Barison salientou que não houve antecedência necessária à análise da pauta. A 16 

realização da reunião em caráter extraordinário foi colocada em votação e restou 17 

aprovada por seis (seis) votos a favor e 02 (duas) abstenções dos profs. Maurielen e 18 

Iraí. Uma vez aprovada, passou-se a apreciação da pauta. ASSUNTO 1: Aprovação 19 

da ata da 108ª reunião – Colocada em apreciação o prof. Iraí pediu várias 20 

alterações na minuta, alterações essas que não foram apresentadas por escrito 21 

previamente e considerando o tempo demandado até o momento, sem conclusão, 22 

foi solicitada a suspensão do assunto, o que foi aprovado por 07 (sete) votos 23 

favoráveis e 01 (uma) abstenção da prof. Luciana. Ficou acordado que o prof. Iraí 24 

encaminhará à secretaria as propostas de alterações e após confrontadas com o 25 

áudio da reunião serão lançadas na minuta, se for o caso. A ata será objeto de 26 

apreciação da próxima reunião. ASSUNTO 2: Atos ad referendum – O prof. Iraí 27 

solicitou a retirada de pauta, o que foi aprovado por 06 (seis) votos favoráveis e 01 28 

(uma) abstenção do solicitante. ASSUNTO 3: Eleição para representantes 29 

docentes na Congregação - O presidente da sessão iniciou a discussão 30 
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relembrando as propostas para confecção do edital que ficaram em aberto na 108ª 31 

reunião por não ter havido consenso, são elas: i) se a votação será em lista aberta 32 

ou fechada; ii) se a haverá votos positivos e/ou negativos; iii) se a votação será em 33 

até 08 (oito) ou em até 16 (dezesseis) candidatos. Colocados em discussão, por 34 

unanimidade, decidiu-se que não haverá voto negativo e que as propostas quanto 35 

descritas nos itens i) e iii) serão levadas à assembleia e ficará a cargo desta decidir. 36 

O Diretor do ICT, após declarar que fez consulta prévia, indicou para compor a 37 

comissão receptora, conforme dispositivo regimental, os servidores Wilges Ariana 38 

Bruscato, Adriana Maria Imperador e Cristiano Ramos da Cunha. Os indicados foram 39 

aprovados por unanimidade. O Presidente deu por conclusos os trabalhos desta 40 

sessão às 15h e 12 minutos. Nada mais a ser tratado, eu Patrícia da Cruz Ruella, 41 

secretária do ICT e membro da Congregação pro tempore, lavrei a presente ata que 42 

segue assinada.  43 

Prof. Cássius Anderson de Miquele e Melo 44 

TAE Bruno Dias de Souza 45 

Prof.ª Carolina Del Roveri  46 

Prof. Iraí Santos Júnior 47 

Prof.ª Luciana Botezelli 48 

Prof. Luiz Carlos Rusilo 49 

Prof. Marcelo Ribeiro Barison 50 

Prof.ª Maurielen Guterres Dalcin 51 

TAE Patrícia da Cruz Ruella  52 


