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Ata da 136ª reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – 1 

ICT, Campus de Poços de Caldas, UNIFAL-MG, realizada no dia 14/05/2020, 2 

por webconferência.  3 

Aos quatorze de maio de dois mil e vinte, às 10 horas, por webconferência, sob a 4 

presidência do Diretor do ICT, Marlus Pinheiro Rolemberg, reuniram-se os membros 5 

representantes dos docentes Cláudio Antônio de Andrade Lima, Fernando 6 

Gonçalves Gardim, Leonardo Henrique Soares Damasceno, Marcos Vinícius 7 

Rodrigues, Renata Piacentini Rodriguez, os representantes dos TAEs, Bruno Dias 8 

de Souza e Patrícia da Cruz Ruella. Ana Olívia Barufi Franco de Magalhães 9 

justificou sua ausência à reunião. Com o quórum atingido o presidente deu início à 10 

sessão às 10 horas e 03 minutos. Antes de dar início à apreciação da pauta solicitou 11 

a inclusão do assunto i) abertura de processo eleitoral para eleição da 12 

Congregação. Inclusão aprovada por unanimidade. ASSUNTO 1: Registro de 13 

ações de Extensão – As ações de extensão, aprovadas pela Direção com base no 14 

parecer emitido pelo Coordenador de Extensão, intituladas CONHECENDO A 15 

UNIFAL-MG – 2020, proponente prof. Antônio Donizetti Gonçalves de Souza; 16 

PROJETOS DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS DE TRATAMENTO E 17 

DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES, proponente, prof. Karl Wagner Acerbi; 18 

UNIFAL CONTRA A COVID-19 EM POÇOS DE CALDAS, proponente TAE Patrícia 19 

Gonçalves; XADREZ NAS ESCOLAS PÚBLICAS, proponente prof. Antônio 20 

Donizetti Gonçalves de Souza; CICLO DE PALESTRAS "PANDEMIA DE COVID-21 

19 E OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM POÇOS DE CALDAS", 22 

proponente prof.ª Adriana Maria Imperador foram homologadas por unanimidade 23 

ficando, portando, registradas na Unidade as referidas ações de extensão. 24 

ASSUNTO 2:  Levantamento das demandas e sugestões para reestruturação 25 

do CEAD e cursos EAD – O presidente da sessão informou aos membros que a 26 

Secretaria fará a compilação das sugestões e as encaminhará ao TAE Giovane 27 

Ribeiro membro da comissão constituída para tratar da reestruturação. As 28 

sugestões que já foram recebidas pela Secretaria foram compartilhadas no ato de 29 

convocação desta reunião. ASSUNTO 3: Orçamento 2020 – O presidente 30 
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apresentou aos membros a matriz de custeio para o exercício de 2020. O valor total 31 

da matriz é de duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e 32 

oito centavos (R$ 232.632,38), sendo que desse valor se encontra, hoje, com 33 

aproximadamente 41% dos recursos de custeio condicionado à aprovação 34 

legislativa e 59% como parcela livre e que considerando as despesas estimadas e 35 

a liberação legislativa da parte contingenciada de 41% teríamos para o exercício 36 

de 2020 um saldo disponível de mais de cem mil reais. Colocado em discussão, 37 

após ampla discussão, foi aprovado por unanimidade a abertura de processo para 38 

manutenção dos equipamentos e levantamento de sugestões para emprego da 39 

verba. O orçamento será deliberado na próxima reunião. Assunto 4: Eleição da 40 

Congregação – O represente docente Cláudio Antônio de Andrade Lima alertou 41 

sobre a proximidade do término do mandato dos atuais representantes da 42 

Congregação e fez o encaminhamento de consultarmos o jurídico sobre a 43 

possibilidade de mandato pro tempore tendo em vista as medidas de prevenção à 44 

COVID-19. Caso aprovado a realização da eleição se daria em até 30 dias após o 45 

retorno das atividades presenciais. Caso reprovado a Direção convocará 46 

Assembleia para regulamentar a eleição. Aprovado por unanimidade. 47 

Comunicados: O presidente da sessão comunicou i) sobre o possível retorno do 48 

calendário e ii) solicitou a manifestação, por e-mail dos membros presentes nesta 49 

sessão acerca do processo 23087.007148/2020-10 que trata de pedido de 50 

redistribuição, em atenção ao DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 64/2020/E-51 

SIC/OUVIDORIA/ REITORIA e à solicitação SIC - Protocolo 23480010544202081, 52 

o processo foi disponibilizado no SEI, na Unidade Congregação. Os membros se 53 

manifestaram, por unanimidade pela não aprovação do pedido tendo em vista que 54 

não dispomos de código de vagas, no momento. Nada mais a ser tratado o 55 

presidente deu por conclusos os trabalhos desta sessão às 12 horas e eu, Patrícia 56 

da Cruz Ruella, secretária do ICT e membro da Congregação, lavrei a presente ata 57 

que segue assinada.  58 

Prof. Marlus Pinheiro Rolemberg – Presidente  59 

TAE Patrícia da Cruz Ruella – Secretária 60 




