
Ata da décima terceira reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 1 

Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em treze de fevereiro de 2 

2012.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 

No dia treze de fevereiro de dois mil e doze, às dez horas e quarenta e cinco minutos, na sala 4 

E101 do Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, 5 

professor Cláudio Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da 6 

Congregação: Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Maria Gabriela Nogueira Campos, 7 

Maurício Guimarães Bergerman, Cristiano Ramos da Cunha, os Docentes Suplentes, 8 

Leonardo Henrique Soares Damasceno e Tânia Regina Giraldi, para discutir a seguinte pauta: 9 

ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 12ª reunião da Congregação: A docente Maria Emília 10 

da Cruz Torres sugeriu algumas alterações de redação que foram acatadas e a ata foi aprovada 11 

por todos. ASSUNTO 2 – Informes Gerais: O Diretor informou sobre disponibilização de 12 

oito vagas para Técnicos de laboratórios destinadas ao ICT e que docentes do instituto serão 13 

convidados pela Progepe a elaborarem trinta questões específicas para cada modalidade de 14 

perfil dos Técnicos. Leonardo Henrique Soares Damasceno ressaltou que as questões deverão 15 

ser claras para que evite quaisquer recursos futuros. O Diretor informou também que foi 16 

disponibilizada pela reitoria duas vagas de Auxiliares de Laboratório para suprir as carências 17 

do laboratório das engenharias até que os técnicos concursados tomem posse.  Cláudio 18 

Antônio de Andrade Lima prestou esclarecimentos sobre as construções dos prédios: ICT, 19 

Finep e Laboratórios das Engenharias. Disse que até final de abril precisa ser fechado o 20 

detalhamento das necessidades de compra de equipamentos para os laboratórios do ICT com 21 

vistas a viabilizar os recursos junto à reitoria, informando que as verbas específicas 22 

vinculadas ao Reuni acabaram. Informou ainda sobre a ação conjunta com a Direção de 23 

Campus para melhoria da infraestrutura do campus com utilização de verba complementar da 24 

ordem de três milhões e meio de reais, tendo como prioridades: área de convivência, serviços 25 

gerais, área da saúde e reforma do setor administrativo, além de verba parlamentar para a 26 

construção de complexo esportivo. O Docente Maurício Guimarães Bergerman 27 

complementou dizendo que as engenharias estão com déficit de equipamentos. O Diretor 28 

enfatizou que os coordenadores podem solicitar a aquisição dos equipamentos na modalidade 29 

de compra emergencial. Cláudio Antônio de Andrade Lima aproveitou o momento para 30 

registrar o reconhecimento pela qualidade dos trabalhos da comissão gerencial dos pedidos de 31 

materiais permanentes e de consumo de 2011, parabenizando o representante presente, 32 

docente Tânia Regina Giraldi. Sugeriu a continuidade da comissão que elaborou a proposta no 33 

ano passado. Maurício Guimarães Bergerman questionou se há possibilidade de verificar a 34 

planta inicial do prédio dos laboratórios, para confirmar se está dentro do padrão solicitado, 35 

sendo autorizado pelo Diretor a solicitar a planta diretamente ao setor de Engenharia da 36 

universidade. Cristiano Ramos da Cunha perguntou para onde irão os Técnicos de Laboratório 37 

e o Diretor respondeu que até a chegada dos novos concursados, permanecerão como no ano 38 

passado, alocando os terceirizados nas novas demandas. ASSUNTO 3 – Atos ad 39 

Referendum: O Diretor informou que encaminhou no dia 06 de fevereiro, para CPPD o 40 

processo de Progressão Horizontal do docente Francisco José Cardoso, da classe de Professor 41 

Assistente I para Professor Assistente II. Informou ainda que dia 01 de fevereiro foram 42 

encaminhados dois memorandos aprovando os eventos “Giauzinha” e “Calouro Cidadão”. 43 

Maria Gabriela Nogueira Campos perguntou se haverá programação especial para os 44 

ingressantes do BCT. O Diretor respondeu que não haverá nada de especial devido a restrição 45 

do calendário letivo. Os atos ad referendum foram aprovados por unanimidade. ASSUNTO 4 46 

– Regulamentação das atividades docentes. (Relatoria do docente Maurício Guimarães 47 
Bergerman).  Maurício Guimarães Bergerman disse que a comissão ainda não concluiu os 48 

trabalhos e que a tendência é de não pontuar as atividades docentes numericamente, sugerindo 49 

que a mesma seja pontuada internamente pela direção. Informou ainda, que a comissão  está 50 



se orientando pelos itens da lista da CPPD. O Diretor solicitou que a comissão passe para a 51 

direção os resultados até final do mês de março, para nortear o Planejamento Estratégico do 52 

ICT quanto a utilização dos docentes. Leonardo Henrique Soares Damasceno expôs que uma 53 

análise qualitativa é muito subjetiva, sugerindo então critérios quantitativos para balancear as 54 

atividades de cada docente. O Diretor disse que preenchendo o formulário sugerido por 55 

Maurício Guimarães Bergerman dá para visualizar o desempenho de cada integrante e do 56 

próprio Núcleos Acadêmicos. ASSUNTO 5 – Avaliação dos Processos Seletivos. O Diretor 57 

solicitou informação dos professores que participaram das bancas de processos seletivos para 58 

professores temporários sobre o nível dos candidatos aprovados. A docente Maria Gabriela 59 

Nogueira Campos ressaltou que na Engenharia Química dois candidatos são Mestres e estão 60 

cursando Doutorado e um candidato é Doutor. Leonardo Henrique Soares Damasceno disse 61 

que na Engenharia Ambiental inscreveram-se um candidato Doutor e um Mestre. ASSUNTO 62 

6 – Contratação de Professores Temporários. O Diretor apontou a vantagens de se 63 

aproveitar o maior número de candidatos aprovados nos editais correspondentes as 64 

autorizações de vagas de 2011 e que caso tenham aprovados, os núcleos acadêmicos 65 

responsáveis devem encaminhar com urgência para a direção as solicitações de 66 

aproveitamento com as devidas justificativas.  Maurício Guimarães Bergerman questionou se 67 

a vaga referente a processo seletivo aberto sem aprovado está garantida. O Diretor esclareceu 68 

que não se trata de vaga e sim de autorização de contratação vigente deste o ano passado sem 69 

maiores garantias de prazo de vigência. Explicou ainda que as vagas de concurso são 70 

vinculadas a Reitoria até que o docente tome posse e seja lotado na unidade, quando a mesma 71 

passa a ser gerenciada pela unidade acadêmica de lotação.  A docente Tânia Regina Giraldi 72 

perguntou ao diretor sobre sua substituição enquanto estiver de licença maternidade e o 73 

mesmo responde que o processo já se encontra na PROGEPE e que será disponibilizada uma 74 

vaga para professor substituto assim que ela entrar em licença. Leonardo Henrique Soares 75 

Damasceno lembrou da necessidade de haver melhor distribuição da carga horária dos 76 

Professores Temporários, visto que vários professores estão envolvidos em Programas de Pós-77 

Graduação e estão ou estarão com carga horárias elevadas, enquanto que há Professores 78 

Temporários, cuja função é atuar exclusivamente no ensino, com carga horária inferior aos 79 

Professores Efetivos. ASSUNTO 7 – Alteração da Suplência da representação do ICT 80 

junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. O Diretor esclareceu que o 81 

docente Gunther Bruxa foi indicado pelo Núcleo de Engenharia Ambiental para ser o 82 

representante no Colegiado de Graduação. Como o mesmo já faz parte do Conselho de 83 

Ensino, Pesquisa e Extensão, como suplente, não poderia assumir as duas representações. 84 

Sendo assim, decidiu-se por divulgar até sexta-feira, dia 17/02/2012, inscrição para novo 85 

representante junto ao CEPE, caso não haja inscritos o diretor sugeriu a indicação do docente 86 

Mayk Vieira Coelho que ficou como suplente na inscrição para membro do comitê de bolsas 87 

de monitoria.  ASSUNTO 8 – PLANEJAMENTO ICT 2012-2014. Após a entrada de todos 88 

os Professores Temporários, a direção do ICT iniciará junto com os colegiados de curso o 89 

levantamento das demandas para conclusão da implantação dos cursos. Maria Gabriela 90 

Nogueira Campos questionou se existe possibilidade de expansão pelo Reuni. O Diretor 91 

informou que no final de 2011 a Pró Reitoria de Graduação solicitou que todos os diretores 92 

fizessem um levantamento das propostas de novos cursos e que passassem para as instâncias 93 

superiores para tramitação interna até julho de 2012. ASSUNTO 9 – Assuntos Pertinentes. O 94 

Diretor informou que o Núcleo de Humanidades permanecerá na sala ocupada pela docente 95 

Maria Emília Almeida da Cruz Torres, e que existe a preocupação em alocar os três novos 96 

professores concursados de 2012 junto aos demais no prédio A. A sugestão foi que os 97 

docentes Rodrigo Sampaio Fernandes e Rodrigo Fernando Costa Marques continuassem 98 

somente com a sala da diretoria do Campus para viabilizar esta alocação. Há uma grande 99 

preocupação com o conforto dos Professores e Técnicos Administrativos do ICT e informou 100 



que foram feitos pedidos via direção do Campus para instalação de aparelhos de ar 101 

condicionado, fechamento de portas e controle de acesso no prédio A, aguardando 102 

atendimento.  Maurício Guimarães Bergerman sugeriu que sejam colocados mais armários 103 

nos laboratórios e nas salas da pós-graduação para maior conforto sendo que o diretor pediu 104 

que esse pedido seja formalizado junto a direção de Campus. Nada mais a registrar, eu, Thaís 105 

Reis da Silva, Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, 106 

lavro a ata que segue devidamente assinada pelos membros presentes e por mim. 107 
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