
Ata da décima sexta reunião extraordinária da Congregação do Instituto de Ciência e 1 
Tecnologia – ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada 2 
em vinte e cinco de maio de 2012.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 
No dia vinte e cinco de maio de dois mil e doze, às dez horas e cinco minutos, na sala E101 4 
do Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor 5 
Cláudio Antônio de Andrade Lima e a presença do Vice Diretor, Gael Yves Poirrier, reuniram-6 
se os membros titulares da Congregação: Alencar José de Faria, Gian Paulo Giovanni Freschi, 7 
Maria Emília Almeida da Cruz Torres, Maurício Guimarães Bergerman, Maria Gabriela 8 
Nogueira Campos, Osvaldo Adilson de Carvalho Junior e o Técnico Administrativo Suplente 9 
Talita Pezzo Carvalhal, para discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 10 
15ª reunião da Congregação: Aprovada por unanimidade. O Diretor agradeceu a 11 
disponibilidade dos membros presentes para a reunião e ressaltou a participação do Vice 12 
Diretor do Instituto para discutir os assuntos prioritários de interesse do ICT. ASSUNTO 2 – 13 
Aprovação dos Atos ad Referendum: O Diretor informou que encaminhou no dia 21 de maio 14 
para a Pró-Reitoria de Extensão, dois memorandos referentes aos Eventos “1° Campeonato 15 
interno de Xadrez – Unifal-MG, campus Poços de Caldas”, sob coordenação do Professor 16 
Rodrigo Sampaio Fernandes e “O aterro controlado de Poços de Caldas – Projetos 17 
Multidisciplinares – Integração do conhecimento”, sob coordenação do Professor Antonio 18 
Donizetti Gonçalves de Souza. Os atos ad referendum foram aprovados por unanimidade. 19 
ASSUNTO 3 – Discussão do horário de trabalho dos docentes no período de greve: O 20 
Diretor colocou em discussão a orientação da Cartilha da Greve encaminhada aos docentes, 21 
onde se faz referência ao controle de ponto dos servidores pelo comando de greve. 22 
Argumentou da necessidade do controle de ponto e horários dos docentes no período de greve 23 
como salvaguarda de uma possível determinação de corte de ponto. Reportou ainda conversa 24 
com a direção do Campus sobre o referido assunto que tomou a decisão de otimizar o horário 25 
de trabalho dos servidores e prestadores de serviço lotados no campus no período de greve, 26 
fixando o expediente administrativo e a suspensão do funcionamento do restaurante com 27 
vistas a redução de gastos da universidade. Sugeriu ainda, que fosse viabilizado o encontro 28 
semanal dos docentes na instituição e que neste período de forma voluntária pudesse ter 29 
empenho dos docentes no levantamento das necessidades do Instituto e no atendimento as 30 
demandas de montagem laboratórios didáticos O diretor prestou esclarecimentos a respeito 31 
dos contratos de Professores Temporários, informando que os contratos dos docentes  Raíssa 32 
Fontelas Rosado Gambi e Marcelo Vanzella Sartori já haviam sido renovados. O docente 33 
Alencar José de Faria sugeriu que os Professores temporários sejam deslocados para algumas 34 
atividades que possam justificar a renovação do contrato enquanto as aulas não retornarem. O 35 
diretor informou que o contrato do Professor Substituto do diretor do Campus, Melchior  36 
Antonio Momesso, vencerá dia 31/07/2012, então Rodrigo Fernando Costa Marques 37 
encaminhou um e-mail à direção do ICT solicitando a renovação do contrato. O diretor 38 
informou ainda que o calendário acadêmico da Unifal está suspenso por tempo indeterminado 39 
de acordo com resolução do CEPE. O docente Maurício Guimarães Bergerman completou 40 
dizendo que o CEPE aprovou as visitas técnicas desde que estejam presentes no mínimo 50% 41 
dos alunos, mas ressaltou que não será permitido que os professores tirem nota dos alunos que 42 
não comparecerem. Osvaldo Adilson de Carvalho Junior enfatizou que pensa exatamente 43 
como o diretor, que o que foi suspenso foi o calendário acadêmico, o que não afeta em nada as 44 
reuniões da Congregação, mas disse que respeita quem tem um posicionamento contrário ao 45 
seu. Sugeriu que os docentes aproveitem o tempo de greve para colocar em discussão os 46 
interesses e demandas do ICT. Lembrou que a primeira turma do BCT acabou de concluir o 47 
curso e sugeriu propor ao colegiado do BCT usar desse tempo para discutir o projeto 48 
pedagógico do curso. Lembrou a todos que ele cumpre horário especial e que se o campus 49 
funcionar somente no horário administrativo não poderá comparecer todos os dias. O Diretor 50 



disse que o docente está em condição de exceção e pediu para que fosse divulgado que todo 51 
docente que necessita de horário especial encaminhe uma solicitação para apreciação. Gian 52 
Paulo Giovanni Freschi participou da assembleia dos docentes e disse que foi reservada a 53 
quarta-feira no turno da tarde para reuniões com o comando de greve local. O Diretor 54 
enfatizou a importância da valorização e envolvimento dos professores temporários, visto que 55 
estamos pagando por uma prestação de serviço que não está sendo usada no período de greve. 56 
Gian Paulo Giovanni Freschi sugeriu que fosse dada uma atenção especial aos projetos 57 
relacionados às licenciaturas e que pensássemos na expansão da Universidade como um todo. 58 
O Diretor pedirá para os coordenadores dos laboratórios fazerem um levantamento pensando 59 
na hipótese de transferência dos equipamentos, ressaltou ainda a autonomia que os mesmos 60 
tem em decidir o que precisa ou não. Gael Yves Poirier sugeriu que tivesse uma reunião 61 
específica para resolver esse problema. Por fim, após ampla discussão ficou acordado que o 62 
Diretor irá elaborar uma minuta de comunicado aos docentes, informando da precaução em 63 
registrar seu horário de trabalho no período de greve, encaminhando previamente aos 64 
membros da Congregação para manifestação e aprovação antes da divulgação para todos os 65 
integrantes do ICT. ASSUNTO 4 – Validade do contrato de professor substituto do 66 
Diretor do Campus: Item já discutido no item anterior. ASSUNTO 5 – Assuntos 67 
pertinentes: O Diretor relatou ocorrência de afastamento superior a dois dias de docente em 68 
Lotação Provisória no ICT, informou que o mesmo não comunica a coordenação de seu curso 69 
suas ausências, bem como não aguardou aprovação de afastamento pela direção. Maria Emília 70 
da Cruz Torres disse que alguns docentes tem deixado a vida pessoal afetar o desempenho 71 
profissional, sugerindo então que a direção tenha uma conversa franca com o docente em 72 
questão para expor o que está acontecendo. Maurício Guimarães Bergerman salientou que 73 
acha importante registrar a ocorrência com vistas a não criar precedentes. Cláudio Antônio de 74 
Andrade Lima explicou que caso não tome providencias, como diretor corre o risco de sofrer 75 
Processo Administrativo por prevaricação. Explicou que por o docente estar em Lotação 76 
Provisória, todo mês é encaminhado para sua instituição de origem um ofício constando que o 77 
servidor cumpriu adequadamente sua carga horária mensal na Unifal-MG, sendo um 78 
instrumento de punição, relatar a instituição de origem as faltas cometidas. O Vice Diretor do 79 
ICT se posicionou, sugerindo em colocar no relatório prestado para a instituição de origem as 80 
ausências do referido docente. O Diretor colocou em votação duas medidas a serem tomadas. 81 
A primeira de enviar o relatório com as ausências para que o ponto seja cortado e a segunda 82 
de advertência verbal ao docente, ponderando o momento pessoal pelo qual o mesmo passa. 83 
As medidas decorrentes da ocorrência relatada foram aprovadas por unanimidade. Nada mais 84 
a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus 85 
Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente assinada pelos membros presentes e por 86 
mim.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 87 
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