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Ata da 121ª reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – 1 

ICT, Campus de Poços de Caldas, UNIFAL-MG, realizada no dia 12/02/2019.  2 

Aos doze de fevereiro de dois mil e dezenove, às 14 horas, no Prédio J, Sala 305, 3 

Campus de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT em Exercício, 4 

prof. Rafael Brito de Moura, reuniram-se os membros, representantes dos 5 

docentes, Marcos Vinícius Rodrigues, Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, Paulo 6 

Augusto Zaitune Pamplin, Renata Rodriguez Piacentini, Roberto Bertholdo, os 7 

representantes dos TAEs, Bruno Dias de Souza e Patrícia da Cruz Ruella. Com o 8 

quórum atingido o Presidente deu início à sessão às 14 horas e 07 minutos. 9 

ASSUNTO 1: Atos ad referendum – o presidente da sessão justificou o motivo 10 

dos atos que aprovaram i) o requerimento de autorização para realização de 11 

atividades remuneradas da prof.ª Wilges Ariana Bruscato (Processo 12 

23087.001072/2019-85) e ii) a contratação do prof. visitante do PPGEQ, Theo 13 

Guenter Kieckbusch (Processo 23087.001091/2019-10) terem sido aprovados ad 14 

referendum, colocou em discussão e em seguida em votação, tendo sido 15 

ratificados por unanimidade. ASSUNTO 2: Propostas de ações de extensão -   16 

O evento, intitulado “1ª PALESTRA AMBEV NA UNIFAL”, proponente prof. Flávio 17 

Augusto Dias de Oliveira, foi aprovado por unanimidade; O projeto, intitulado 18 

“DECOMPONDO: COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS”, proponente prof. 19 

Thales de Astrogildo e Tréz, foi suspenso até a próxima reunião ordinária a ser 20 

realizada em 12/03/2019 para fins de verificação se não há óbices, junto ao 21 

Conselho da Direção do Campus de Poços de Caldas – CONDIR, considerando 22 

que o projeto anterior, da mesma natureza, proposto em 2018, foi objeto de 23 

deliberação daquele Conselho em razão de manifestação na Ouvidoria.  24 

ASSUNTO 3: Processo 23087.000293/2019-36 – Remoção, por tempo 25 

determinado, do servidor Adriano Francisco Barbosa – Considerando a 26 

presença do servidor Adriano Francisco Barbosa à reunião, o presidente da 27 

sessão solicitou a palavra ao interessado para sintetizar o pedido e prestar os 28 

esclarecimentos que se fizerem necessários. Palavra concedida por unanimidade. 29 

O servidor Adriano explicou os motivos que o levou a pedir a remoção do ICT para 30 
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o Campus de Poços de Caldas, disse que na sua atual situação, atendendo tanto 31 

as demandas da Unifal enquanto responsável técnico pelos produtos controlados 32 

quanto suas atividades laboratoriais nesta Unidade, não consegue cumprir 33 

satisfatoriamente nem uma nem outra atividade. Disse ainda que o pedido de 34 

remoção é fruto de diversas reuniões entre a Direção do ICT, a PROGEPE, 35 

PROAF e o servidor. Concomitantemente à situação do servidor Adriano no que 36 

tange às suas atividades laboratoriais enquanto TAE há reclamação da 37 

Coordenação do Labmat, aqui representada pela prof.ª Neide Aparecida Mariano, 38 

presente à reunião à qual o presidente da sessão solicitou a palavra. Concedida 39 

por unanimidade. A prof.ª Neide justificou a necessidade de se ter um técnico para 40 

atender a pesquisa e que a rotina do Labmat tem ficado prejudicada com a 41 

ausência do servidor Adriano e propôs que o servidor Cristiano Ramos da Cunha 42 

exerça as atividade até então exercidas pelo servidor Adriano. Colocado em 43 

discussão, após exauridas todas as questões, foi posto em votação restando 44 

aprovado por unanimidade nos seguintes termos: O servidor Adriano será 45 

removido para o Campus, pelo prazo de até 03 (três) anos ou enquanto o servidor 46 

permanecer como responsável técnico pelos produtos Controlados desta IFES, 47 

conforme designação do Reitor, o que acontecer primeiro. Durante o prazo 48 

máximo de três anos será substituído, em suas atividades no Labmat pelo 49 

servidor Cristiano Ramos da Cunha que cumprirá sua jornada de trabalho de 40 50 

horas semanais divididas em 20 horas a serem cumpridas no Labmat e 20 horas 51 

a serem cumpridas no Prédio C.  ASSUNTO 4: Processo 23087.001035/2019-77 52 

– Adesão como Prestador de Serviço Voluntário – Juliana Kawanishi Braga – 53 

A pós-doutoranda Juliana Kawanishi Braga solicita sua adesão como prestadora 54 

de serviço voluntário, pelo período de 01/03 a 01/08/2019, às segundas e quartas-55 

feiras sendo seis horas semanais. As atividades a serem executadas abrangem 56 

auxiliar nas atividades referentes à disciplina Fundamentos de Microbiologia sob a 57 

supervisão do prof. Gunther Brucha. Adesão aprovada por unanimidade. 58 

ASSUNTO 5: Processo 23087.001729/2019-12 – Proposta de projeto de 59 

pesquisa em parceria com a Alcoa – prof.ª Daniela Gomes Horta – Colocado 60 
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em discussão e, em seguida, votação, a proposta de projeto intitulado “Remoção 61 

de sílica reativa de bauxita por flotação” a ser desenvolvido em parceria com a 62 

empresa Alcoa foi aprovada  por unanimidade. O Presidente deu por conclusos os 63 

trabalhos desta sessão às 14 horas e 54 minutos. Nada mais a ser tratado, eu 64 

Patrícia da Cruz Ruella, secretária do ICT e membro da Congregação, lavrei a 65 

presente ata que segue assinada.  66 

Prof. Rafael Brito de Moura – Presidente  67 

TAE Bruno Dias de Souza 68 

Prof. Marcos Vinícius Rodrigues  69 

Prof. Osvaldo Adilson de Cravalho Junior 70 

TAE Patrícia da Cruz Ruella 71 

Prof. Paulo Augusto Zaitune Pamplin 72 

Prof.ª Renata Rodriguez Piacentini 73 

Prof. Roberto Bertholdo 74 




