
Ata da décima sétima reunião ordinária da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia 1 
– ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em dezoito  2 
de setembro de 2012.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  3 
No dia dezoito de setembro de dois mil e doze, às quatorze horas e cinco minutos, na sala 4 
B207 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: Alencar José de Faria, Gian Paulo Giovanni Freschi, Maria Emília Almeida da 7 
Cruz Torres, Maurício Guimarães Bergerman, Maria Gabriela Nogueira Campos, Osvaldo 8 
Adilson de Carvalho Junior, o Técnico Administrativo Cristiano Ramos Cunha e a 9 
representante discente Marcelli Purcino Rúpolo, para discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 10 
1 – Aprovação da ata da 16ª reunião da Congregação: Aprovada por unanimidade. O 11 
Diretor agradeceu a disponibilidade dos membros presentes para viabilização da reunião. 12 
ASSUNTO 2 – Aprovação dos Atos ad Referendum: O Diretor informou que encaminhou 13 
no dia 02 de julho para a Reitoria os memorandos referentes à Progressão Horizontal dos 14 
seguintes docentes: Carolina Del Roveri, Gustavo do Amaral Valdiviesso, Marcos Vinícius 15 
Rodrigues, Maria Gabriela Nogueira Campos, Renata Piacentini Rodriguez, Tânia Regina 16 
Giraldi e Giselle Patrícia Sancinetti. No dia 05 de Julho encaminhou à Pró-Reitoria de 17 
Extensão memorandos referentes aos projetos “ Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 18 
(PRAD) das Indústrias Nucleares do Brasil (INB)” e “Sensibilização ao uso do Software 19 
Livre”. No dia 27 de agosto encaminhou à Reitoria memorando referente à Progressão 20 
Horizontal de Alencar José de Faria. No dia 30 de agosto encaminhou à Pró-Reitoria de 21 
Pesquisa e Pós-Graduação memorando referente à criação de grupo de pesquisa Avaliação e 22 
Monitoramento Ambiental. No dia 14 de setembro foi encaminhado a CPPD registro de Carga 23 
Horária Docente em graduação, no primeiro semestre de 2012 do professor Eduardo José 24 
Aguilar Alonso. Os atos ad referendum foram aprovados por unanimidade. ASSUNTO 3 – 25 
Afastamento dos docentes Paulo Augusto Zaitune Pamplin, Rodrigo Rocha Cuzinatto, 26 
Maurício Guimarães Bergerman: O Diretor esclareceu que afastamento superior a dois dias 27 
passa na Congregação para aprovação e para terem conhecimento de quem vai substituir o 28 
docente no período afastado. Ressaltou ainda a obrigatoriedade de apresentação de relatório 29 
de viagem para estes casos, mesmo com ônus limitado, como forma de atendimento ao 30 
propósito do afastamento. Os afastamentos foram aprovados por unanimidade. ASSUNTO 4 31 
– Carga horária do primeiro semestre de 2012: Será discutido na próxima reunião da 32 
Congregação, haja vista os calendários paralelos de temporários e efetivos. ASSUNTO 5 – 33 
Contratos de Professores Temporários: O Diretor explicou que devido autorização para 34 
abertura de concursos públicos para professor referente às vagas remanescentes do Reuni, o 35 
contrato de todos os professores temporários do ICT encerrarão até dia 17 de março de 2013. 36 
Maria Gabriela Nogueira Campos questionou se os mesmos não podem ficar até o término do 37 
próximo semestre, que ficou atrasado devido a greve. O Diretor disse que concorda com o 38 
questionamento da docente, mas que não existe possibilidade, pois as vagas de Professores 39 
Efetivos já estão disponibilizadas no banco de professores equivalentes da Universidade. 40 
Sugeriu então que os coordenadores de curso avaliem a possibilidade de horário condensado 41 
de aulas para melhor aproveitamento dos professores temporários. O docente Maurício 42 
Guimarães Bergerman sugeriu que fosse solicitado ao Reitor que leve esta questão ao fórum  43 
dos Reitores, para que o mesmo possa questionar ao MEC sobre a possibilidade de 44 
prorrogação desses contratos até o final do 2° semestre letivo de 2012.  ASSUNTO 6 – 45 
Situação das obras do Prédio do ICT: O Diretor prestou informações iniciais sobre o 46 
orçamento da Unifal e a matriz de alocação de recursos. Informou que atendendo 47 
reivindicação nacional, o repasse de recursos de custeio do MEC para as Universidades 48 
tiveram aumento, particularmente no que se refere a matriz de alunos de graduação, 49 
considerando os cursos do Reuni como “em implantação” por 10 anos. Foi dado aumento de 50 



20% da parcela referente a alunos de período noturno e 10% para cursos fora da sede. Como 51 
os cursos oferecidos no  campus Poços de Caldas se enquadra nas três situações supracitadas, 52 
depreende-se que o recurso de custeio repassado ao ICT em 2012 deveria ter sido maior.  53 
Disse que em conjunto com a Direção de Campus estão solicitando da Reitoria adequação dos 54 
valores de repasse. Em relação às obras do prédio dos laboratórios do ICT, o Diretor relatou 55 
que na nova licitação apenas duas empresas mostraram interessadas, necessitando do mínimo 56 
três empresas, todavia o prazo para prorrogação do edital e definição da vencedora deverá ser 57 
curto. Já em relação ao prédio FINEP, devido ao aumento considerável dos custos da 58 
construção civil, nenhuma empresa se interessou e o edital está sendo modificado para ser 59 
viabilizado. A expectativa em relação ao prédio das Engenharias é de entrar em operação no 60 
segundo semestre de 2013. O prédio do ICT está com um bom andamento e deverá abrigar 61 
provisoriamente os docentes até que seja construído novo prédio que atenda a modalidade de 62 
gabinetes individuais conforme interesse majoritário dos docentes do ICT. Maria Gabriela 63 
Nogueira Campos sugeriu que seja feito 48 salas individuais no prédio do ICT em construção 64 
e os professores que entrarão no concurso público, previsto para início de 2013, ocupem os 65 
lugares dos atuais professores efetivos no prédio “A”. O Diretor esclareceu que onde hoje são 66 
gabinetes de professores efetivos, na mudança para o prédio do ICT serão ocupados, em parte 67 
pelo administrativo do Campus e, em outra parte, adaptados para salas de aula, 68 
impossibilitando seguir a sugestão da docente. Ressaltou também que precisará ser feito um 69 
planejamento do novo prédio do ICT, contando com algumas outras definições, conforme 70 
sugestões da comissão especialmente designada para tanto. ASSUNTO 7 – Representação 71 
docente no Consuni: O Diretor explicou que quando ocorreu a última assembleia do instituto 72 
ele mencionou que contávamos com 47 docentes efetivos. Quando o processo foi 73 
encaminhado para Alfenas foi questionada a situação do docente Gunther Bruxa e Andreia 74 
Paula Ferreira, que encontram atualmente em Lotação Provisória. Osvaldo Adilson de 75 
Carvalho Junior questionou se há problema por serem representantes de Conselhos, e o 76 
Diretor explicou que não necessariamente o representante tem que fazer parte do quadro 77 
permanente da Unifal, por outro lado na contagem do numero de docentes para definição do 78 
número de representantes nos órgãos colegiados, o entendimento da Reitoria foi que não 79 
poderiam. Diante do impasse o diretor do ICT formalizou consulta à procuradoria, explicando 80 
que a indicação de Gunther Bruxa e Rodrigo Sampaio Fernandes para representação junto ao 81 
Consuni ficará suspensa até definição formal sobre a pendência, haja vista que ao 82 
entendimento da Reitoria a contagem de efetivos, caiu de 47 docentes para 45, dando direito a 83 
apenas 3 representantes, permanecendo os que já ocupavam o cargo. Maria Gabriela Nogueira 84 
Campos questionou se as novas vagas de professores efetivos já foram aprovadas, e o Diretor 85 
disse que sim. Informou também que os TAE's aprovados no último concurso da Unifal 86 
poderão ser nomeados assim que o concurso for homologado. O Diretor esclareceu que 87 
deixará a cargo dos coordenadores de curso a definição dos perfis das vagas de docente do 88 
ICT. Depois de definido será encaminhado para apreciação da Congregação. Destacou 89 
também a necessidade de urgência no processo de definição e tramitação para possibilitar a 90 
entrada de novos docentes ainda no segundo período letivo de 2012, início de 2013. 91 
ASSUNTO 8 – Gestão da página do ICT: O Diretor sugeriu que fosse criado um Núcleo 92 
Gestor para alimentar e gerenciar  a página do ICT no site da Unifal, para isso solicitaria uma 93 
pessoa específica de TI para dar suporte aos professores gestores da página, Osvaldo Adilson 94 
de Carvalho Junior e Maria Emília Almeida da Cruz Torres e à secretaria do ICT nos 95 
procedimentos executivos de alimentação e atualização da página. Os professores aceitaram o 96 
convite do Diretor. ASSUNTO 9 – Discussão da atualização da composição e 97 
competências dos Núcleos Acadêmicos: O Diretor colocou em discussão a importância, 98 
competência e atuação dos Núcleos Acadêmicos. Disse que os mesmos estão atualmente 99 
apenas figurando no aspecto administrativo, atendendo demandas de descentralização da 100 



Congregação. Sugeriu a comissão que trabalhou na criação dos núcleos que reabrissem a 101 
discussão para ampliação da atuação, valorização da interdisciplinaridade e que  fosse enviado 102 
um questionário aos professores para manifestação de interesse em participar de um ou mais 103 
Núcleos Acadêmicos Administrativo, dando oportunidade também para que os professores 104 
temporários se envolvam mais nos trabalhos do ICT. ASSUNTO 10 – Calendário 105 
Acadêmico e férias docente: O Diretor explicou que a Reitoria suspendeu o calendário 106 
acadêmico no período de greve e que a retomada do mesmo avança em meses, usualmente 107 
destinados a férias de professores.  Destacou o agravante do número reduzido de docentes e o 108 
elevado impacto de revezamentos e substituições em pleno período letivo. Apresentou uma 109 
necessidade de estabelecer os critérios para marcação das férias remanescentes do ano de 110 
2012 de vários docentes. Destacou que como a suspensão do calendário foi para todos, a 111 
reposição das aulas em janeiro também deveria ser para todos. Apresentou a proposta de que 112 
todos os docentes do ICT que tenham ainda férias do ano de 2012, fossem marcadas  nas três 113 
primeiras semanas do mês de novembro e no recesso acadêmico de natal e ano novo, não 114 
avançando em período letivo. A sugestão do diretor foi aprovada por unanimidade. 115 
ASSUNTO 11 – Comissão de avaliação de estágio Probatório: O Diretor disse que 116 
atualmente o ICT já conta com um contingente suficiente de docentes que já passaram pelo 117 
estágio probatório e poderiam participar dos processos de avaliação dos colegas que ainda se 118 
encontram. Apresentou a proposta de criação de comissões de avaliadores de estágio 119 
probatório com três docentes, que ficarão responsáveis por avaliar alguns servidores conforme 120 
designação da Direção. ASSUNTO 12 – Assuntos pertinentes: A Congregação apreciou o 121 
processo 23087.003651/2012-96, em que se trata da autorização de discentes do Programa de 122 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais realizarem Estágio Docente no ICT. No 123 
mesmo, consta o docente Melchior Mamesso como supervisor de um discente. Os membros 124 
da Congregação questionaram se um professor substituto pode ser supervisor de estágio e o 125 
Diretor disse que confirmará essa questão. O processo foi autorizado por unanimidade caso 126 
não haja ressalva nenhuma com relação ao professor substituto. O Diretor apresentou ainda 127 
nova prestação de serviço vinculado ao projeto de extensão de caracterização de minérios 128 
coordenado pelo docente Maurício Guimarães Bergerman, destacando que o docente seguiu 129 
todos os procedimentos necessários para utilização de laboratório, com a aprovação do 130 
coordenador. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nada mais a registrar, eu, Thaís Reis 131 
da Silva, Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a 132 
ata que segue devidamente assinada pelos membros presentes e por 133 
mim.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 134 
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