
Ata da décima quarta reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 1 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em vinte de março de 2 
2012.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 
No dia vinte de março de dois mil e doze, às quatorze horas e vinte minutos, na sala B106 do 4 
Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor 5 
Cláudio Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da Congregação: 6 
Alencar José de Faria, Gian Paulo Giovanni Freschi, Osvaldo Adilson de Carvalho Junior,   7 
Maurício Guimarães Bergerman, Maria Gabriela Nogueira Campos, Cristiano Ramos da 8 
Cunha e a Docente Suplente Renata Piacentini Rodriguez, para discutir a seguinte pauta: 9 
ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 13ª reunião da Congregação: Aprovada por 10 
unanimidade com abstenção do voto do docente Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, por não 11 
ter participado da 13ª reunião da Congregação. ASSUNTO 2 – Aprovação dos Atos ad 12 
Referendum: O Diretor informou que encaminhou no dia 09 de fevereiro para a Pró-Reitoria 13 
de Extensão um memorando referente ao Evento “Calouro Cidadão VII”. Foi encaminhado no 14 
dia 09 de março para a mesma Pró-Reitoria, memorandos referentes às aprovações de Cursos 15 
de Extensão, a saber: Projeto “Coleta Seletiva no campus UNIFAL de Poços de Caldas”,  16 
coordenado pela docente Andrea Paula Ferreira; Projeto “Sob o olhar da Ciência”,  17 
coordenado pelo docente Luiz Felipe Ramos Turci; Projeto “Aproveitamento Energético de 18 
RSU de Poços de Caldas-MG - O Olhar dos Catadores”,  coordenado pelo docente Cláudio 19 
Antônio de Andrade Lima; Projeto “Curso Pré-Vestibular da UNIFAL-MG – Campus Poços 20 
de Caldas”, coordenado pelo docente Antonio Donizetti Gonçalves de Souza; Projeto “Rios 21 
urbanos: um novo olhar”,  coordenado pelo docente Francisco José Cardoso. No dia 12 de 22 
março foi encaminhado o Projeto “Grupo teatral Ciência no Palco”, coordenado pelo docente 23 
Rodrigo Fernando Costa Marques. Os atos ad referendum foram aprovados por unanimidade. 24 
ASSUNTO 3 – Apresentação da matriz de alocação de recursos de custeio do ICT para 25 
2012: O Diretor informou sobre as tratativas mantidas com a Pró-Reitoria de Planejamento 26 
sobre a Matriz de alocação de recursos de custeio, haja vista a discrepância gerada por 27 
considerar o BCT e as Engenharias como cursos isolados, o que levou a verba de 2012 ser 28 
menor que a de 2011, mesmo com aumento substancial de alunos. O motivo foi a forma de 29 
alimentação dos dados da planilha de custeio, em que no total de alunos foi retirado os 30 
egressos do BCT e não foi computado as matrículas nas engenharias. Informou ainda que terá 31 
uma reunião no dia 21/03/2012 em Alfenas para conversar sobre o recurso destinado ao 32 
Instituto de Ciência e Tecnologia com possível utilização da reserva técnica para cobrir os 33 
gastos do ICT para 2012. Sugeriu que os cursos do ICT sejam trabalhados como um curso 34 
único devido a grande dificuldade em trabalhar com formação inovadora se a base de custeio 35 
ainda é estabelecida com base nos cursos tradicionais.  Questionou também a necessidade de 36 
quatro colegiados para os dois ciclos de formação e informou que há um grupo pedagógico 37 
trabalhando essa questão. Maurício Guimarães Bergerman perguntou ao diretor se a verba de 38 
custeio pode ser usada em materiais de consumo. O Diretor esclareceu que essa verba pode 39 
ser usada tanto para material de consumo como para material permanente. ASSUNTO 4 – 40 
Apresentação da Matriz de alocação das diárias do ICT e diretrizes para utilização em 41 
2012: O Diretor informou que o ICT recebeu 6.991,00 reais para ser usado em diárias em 42 
2012, tendo como base 43 docentes do quadro permanente em dezembro de 2011, embora o 43 
número para o primeiro semestre de 2012 seja em torno de 70 contando com os temporários, 44 
com previsão de chegar a 87 até final do ano.  Esclareceu que no cálculo da distribuição da 45 
verba para as unidades acadêmicas segue-se a proporcionalidade do número de códigos de 46 
vaga de docentes efetivos da unidade, sem contar os temporários. Exemplificou que Varginha 47 
recebeu proporcional a 61 professores e contam com apenas 40.  O docente Osvaldo Adilson 48 
de Carvalho Junior questionou se as vagas de docentes que emprestamos de Varginha são 49 
contabilizadas em Poços de Caldas e o diretor afirma que sim. Alencar José de Faria 50 



perguntou ao diretor se o campus de Poços de Caldas não tem a mesma necessidade de 51 
demanda financeira que o campus de Varginha. O Diretor explicou que Poços de Caldas está 52 
ligado diretamente ao Reuni e Varginha não, mas que vem mantendo tratativas com a Reitoria 53 
para uma complementação, caso seja necessária até adequação da matriz de distribuição. A 54 
partir desses dados propôs aos membros da Congregação, em caráter de teste, que metade da 55 
verba seja usada de acordo com o interesse amplo e geral do ICT e a outra metade seja 56 
destinada aos núcleos acadêmicos, ficando em média 500 reais para cada núcleo, que saberão 57 
como aproveitar melhor o dinheiro. Maria Gabriela Nogueira Campos perguntou se a Jornada 58 
Científica será paga pela metade da verba que foi destinada ao ICT e o diretor explicou que a 59 
verba do ICT não pode ser a fonte principal, mas poderá propiciar alguma ajuda caso 60 
necessário. Disse ainda que esse tipo de evento tem que ser autossustentável, seja cobrando 61 
inscrições ou contando com aporte financeiro da Fapemig ou com patrocínio da iniciativa 62 
privada. A proposta de distribuição dos recursos, 50% geral e 50% para os núcleos, foi 63 
aprovada por unanimidade. ASSUNTO 5 – Pedido de diária para fomento ao PET: O 64 
diretor informou que haverá um evento entre os dias 23 e 25 de março e os coordenadores do 65 
PET não poderão comparecer. Rodrigo Fernando Costa Marques pediu para que o professor 66 
Daniel Juliano Pamplona da Silva acompanhasse os alunos do projeto e solicitou que o ICT 67 
ajudasse no pagamento das diárias, que terá um valor aproximado a 755 reais. Disse ainda que 68 
o projeto tem verba própria, mas que não foi liberado até o momento. Maria Gabriela 69 
Nogueira Campos questionou se esse valor será devolvido ao ICT quando receberem a verba. 70 
Gian Paulo Giovanni Freschi e Renata Piacentini Rodriguez disseram que aprovariam na 71 
condição de empréstimo. O diretor apresentou então a proposta de empréstimo estabelecendo 72 
prazo até outubro para a devolução do valor, caso não consiga a verba da Coordenação Geral 73 
do PET. A sugestão foi aprovada por todos. O diretor informou ainda que o docente Eduardo 74 
Carvalho Dias solicitou diária para acompanhar alunos em viagem a São Carlos. A 75 
coordenadora do curso, Renata Piacentini Rodriguez negou a diária justificando que há Van 76 
para a locomoção dos alunos e professor e que trata de atividade de formação complementar, 77 
não prevista como viagem técnica da graduação. ASSUNTO 6 – Regulamentação das 78 
atividades de prestação de serviços utilizando recursos humanos e laboratoriais do ICT: 79 
O Diretor informou que no dia 14 de março foi encaminhado o projeto de  prestação de 80 
serviço “Consultoria técnica especializada e realização de exames e laudos técnicos para 81 
empresas públicas e privadas do setor de mineração, na área de Processamento Mineral”,  82 
coordenado pelo docente Maurício Guimarães Bergerman.  O docente Maurício Guimarães 83 
Bergerman esclareceu sobre sua prestação de serviço junto a empresa Mineração Curimbaba e 84 
outras. Disse ainda que essa prestação de serviço é o nome dado a um Projeto de Pesquisa 85 
patrocinado por empresas privadas. Tal projeto conta atualmente com dois alunos bolsistas e 86 
uma verba para a compra de alguns equipamentos. O docente Alencar José de Faria 87 
questionou se houve uma consulta ao Coordenador de Extensão. O Diretor posicionou 88 
dizendo que todo registro de qualquer ação de extensão é encaminhada previamente para a 89 
coordenação de extensão e em seguida para a Congregação. O Diretor informou que foi 90 
aprovado o projeto “Guarda Chuva” do docente Maurício Guimarães Bergerman em junho de 91 
2011 e agora na renovação necessitaria ser melhor regulamentado, haja vista a utilização de 92 
recursos humanos e materiais do Instituto. Cláudio Antônio de Andrade Lima disse ainda que 93 
esses projetos fazem-se necessários devido às oportunidades de recursos para a Universidade. 94 
Renata Piacentini Rodriguez questionou quanto ao uso dos equipamentos que foram 95 
comprados para a graduação e são utilizados pela extensão e pesquisa. O Diretor salientou 96 
ainda que todos os materiais e equipamentos que temos hoje são novos, por isso tem que 97 
haver uma previsão de verba do projeto para a manutenção dos mesmos. Renata Piacentini 98 
Rodriguez afirmou que os projetos de pesquisa e extensão deveriam prever o custeio dos 99 
equipamentos usados. O Diretor sugeriu em fazer um teste, separando em uma planilha uma 100 



porcentagem para a unidade acadêmica e assim dispor de verba específica para manutenção 101 
dos laboratórios e/ou remuneração complementar de técnicos com aprovação prévia e  parecer 102 
do coordenador do laboratório, onde serão desenvolvidos os trabalhos. Maurício Guimarães 103 
Bergerman, coordenador do projeto, respondeu que poderia estabelecer um recurso para o ICT 104 
e que acha importante também o parecer do coordenador do laboratório.  Alencar José de 105 
Faria sugeriu uma forte integração com o coordenador, pois ele saberá avaliar a demanda com 106 
relação ao uso dos Técnicos de laboratório. Maurício Guimarães Bergerman sugeriu que a 107 
Facepe, gestora do projeto, reserve 10% de toda a receita de prestação de serviço para 108 
utilização direcionada ao ICT. Foi aprovado por unanimidade a continuidade do projeto com a 109 
condicionante do repasse de recurso ao ICT. ASSUNTO 7 – Apreciação da renovação do 110 
projeto de prestação de serviços “ Consultoria técnica especializada e realização de 111 
exames e laudos técnicos para empresas públicas e privadas do setor de mineração, na 112 
área de Processamento Mineral”: Esse item de pauta foi discutido no item acima. 113 
ASSUNTO 8 – Esclarecimentos sobre os trâmites das autorizações de contratação de 114 
professores temporários 2011 e 2012: O Diretor informou que foi para Alfenas certificar 115 
quantas autorizações de contratação de 2011 ainda estavam disponíveis ao ICT, sendo 4 vagas 116 
remanescentes. Todavia 3 vagas deveriam ser disponibilizadas a Reitoria devido a antecipação 117 
das 3 vagas para abertura de concurso público. Informou que conseguiu trocar as 3 118 
autorizações de 2011 por autorizações de 2012, possibilitando atender o aproveitamento de 119 
aprovados nos últimos processos seletivos conforme solicitação dos coordenadores. O 120 
docente Alencar José de Faria disse que o docente Daniel Juliano Pamplona da Silva está com 121 
22horas/aula e quem o substituiria seria o candidato aprovado no último processo seletivo. O 122 
diretor reiterou esta prioridade e disse estar empenhado em solucionar essa questão buscando 123 
agilidade na nomeação de segundo aprovado em processo seletivo, que assumirá aulas junto 124 
com o professor Daniel Juliano Pamplona da Silva. Informou ainda que os quatro 125 
Coordenadores Pedagógicos estão fazendo um levantamento de demanda para o segundo 126 
semestre de 2012 e 2013, e depois de definido, passará pela Congregação. ASSUNTO 9 – 127 
Solicitação do Núcleo da Química para contratação de professor temporário para 128 
substituição da professora Tânia Regina Giraldi: O Diretor explicou a situação da docente 129 
Tânia Regina Giraldi, que entrará em licença maternidade em abril ou maio. Apresentou o 130 
encaminhamento da tratativa da autorização de contratação de professor temporário por ser 131 
mais rápida que a de professor substituto, vinculada seu início de processo quando a docente 132 
entrar de fato de licença maternidade. Com a cessão da vaga de professor temporário para o 133 
núcleo de Química, vislumbra-se uma negociação com a Reitoria de antecipação de cota de 134 
professor equivalente referente a de professor substituto, não utilizada, para andamento do 135 
processo de mudança do regime de trabalho do docente Francisco José Cardoso de 20 para 136 
40h semanais O uso da vaga de Professor Temporário foi aprovada por unanimidade 137 
ASSUNTO 10 – Apresentação dos resultados da comissão de estudos sobre a pontuação 138 
das atividades docentes no âmbito do ICT (relatoria Prof. Maurício Bergerman): O 139 
professor Maurício Bergerman apresentou em linhas gerais os produto final  da comissão, 140 
destacando que os resultados concentraram no estabelecimento do elenco de atividades 141 
docentes para subsidio gerencial da Direção do ICT. Cláudio Antônio de Andrade Lima disse 142 
que com base nos itens levantados, será elaborado pela secretaria do ICT uma planilha com as 143 
atuações de cada docente, buscando dar maior transparência das atividades de cada um,  144 
sendo disponibilizada em área de acesso restrito aos integrantes do ICT que terão ainda acesso 145 
as atas, documentos, horários e atividades de cada docente. ASSUNTO 11 – Indicação de 146 
representação do ICT no Conselho da Agência de Inovação e Empreendedorismo: O 147 
Diretor informou que foi aberto para inscrições e que dos cinco inscritos, dois são Professores 148 
Temporários e os outros são Giselle Patrícia Sancinetti, Marcos Vinícius Rodrigues e Rodrigo 149 
Fernando Costa Marques. Devido ao vínculo matrimonial dos dois primeiros e o afastamento 150 



parcial do Professor Rodrigo Marques para ocupar o cargo de direção de Campus, foi 151 
sugerido então os nomes da docente Giselle Patrícia Sancinetti como representante Titular e 152 
Rodrigo Fernando Costa Marques como suplente. A proposta foi aprovada por unanimidade 153 
sem a presença do docente Gian Paulo Giovanni Freschi que necessitou se ausentar antes da 154 
deliberação. ASSUNTO 12 – Discussão do planejamento estratégico do ICT (prédios e 155 
equipamentos): O Diretor informou que foi passado aos coordenadores de curso as demandas 156 
emergenciais para esse ano. Todas as solicitações e todas as sugestões de necessidades e 157 
projetos serão encaminhadas previamente aos  coordenadores. Informou ainda que a comissão 158 
de detalhamento do prédio do ICT foi acionada para conclusão dos trabalhos, haja vista o 159 
cronograma das obras e necessidades de contratações. ASSUNTO 13 – Discussão da 160 
participação dos integrantes do ICT em eventos oficiais como convidados e convocados: 161 
O Diretor esclareceu a diferença entre convite e convocação em eventos que acontecem no 162 
campus de Poços de Caldas. Ressaltou que quando faz uma convocação as pessoas não estão 163 
colocando como prioridade. Renata Piacentini Rodriguez disse que tem que ser tomada uma 164 
atitude de punição para quem faltar em evento que foi convocado e que não tenha sua 165 
ausência devidamente justificada. Disse ainda que os servidores devem entender o poder legal 166 
da convocação. Osvaldo Adilson de Carvalho Junior sugeriu que seja enviado um 167 
esclarecimento, diferenciando convocação de convite. A partir dessas sugestões, o Diretor 168 
propôs mandar um e-mail para esclarecer essa diferença e reportar que teve apoio da 169 
Congregação para que se não houver uma falta justificada nos próximos eventos, serão 170 
tomadas as providencias legais cabíveis.  Todos os presentes aprovaram o encaminhamento, 171 
exceto a docente Maria Gabriela Nogueira Campos que necessitou se ausentar antes da 172 
deliberação. ASSUNTO 14 – Informes sobre o andamento das obras do prédio do ICT: O 173 
diretor posicionou os membros da Congregação com relação ao cronograma atualizado das 174 
obras do prédio do ICT. Disse que a primeira fase do Laboratório das Engenharias acabará em 175 
setembro de 2012; O prédio Finep será finalizado em setembro de 2012 e o ICT ( sala dos 176 
professores) em dezembro de 2012. ASSUNTO 15 – Assuntos pertinentes:  O Diretor 177 
informou que encaminhará para CPPD o processo de Progressão Horizontal da docente Thaís 178 
Gama de Siqueira, da classe de Professor Adjunto I para Professor Adjunto II. Foi passado 179 
para conhecimento e registro em ata um documento entregue pela coordenação do PTA, 180 
informando todos os docentes que participaram como tutores do programa em 2011, são eles: 181 
Alencar José de Faria: 3h30'; Alexandre Silveira: 4h30'; Andrea Paula Ferreira: 4h; Carolina 182 
Del Roveri: 4h20'; Cassius Anderson Miquele de Melo: 6h; Daniel Juliano Pamplona da 183 
Silva: 1h45'; Eduardo José Aguilar Alonso: 4h; Érika Regina Filetti Nascimento: 4h; Fabiano 184 
Cabañas Navarro: 4h; Francisco José Cardoso: 5h30'; Giselle Patrícia Sancinetti: 3h20'; 185 
Gunther bruxa: 4h; Juliana Maria da Silva: 3h30'; Luiz Felipe Ramos Turci: 1h35'; Marcelo 186 
Vanzella Sartori: 4h; Marco Antônio Alves Garcia: 3h; Maria Gabriela Nogueira campos: 3h; 187 
Maurício Guimarães Bergerman: 4h; Mayk Vieira Coelho: 5h; Michiel Wichers Schrage: 6h; 188 
Neide Aparecida Mariano: 4h; Osvaldo Adilson de Carvalho Junior: 4h; Patrícia Neves 189 
Mendes: 3h15'; Paulo Augusto Zaitune Pamplin: 2h45'; Paulo Roberto Alves Pereira: 4h; 190 
Raíssa Fontelas Rosado Gambi: 3h30'; Renata Piacentini Rodriguez: 3h; Roberto Bertholdo: 191 
3h35'; Rodrigo Rocha Cuzinatto: 4h; Sylma Carvalho Maestrelli: 2h50'; Tânia Regina Giraldi: 192 
3h; Thaís Gama de Siqueira: 4h. Nada mais a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária do 193 
Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue 194 
devidamente assinada pelos membros presentes e por mim. 195 
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