
Ata da décima oitava reunião ordinária da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – 1 
ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em dezesseis  2 
de outubro de 2012.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  3 
No dia dezesseis de outubro de dois mil e doze, às dezesseis horas e cinquenta minutos, na 4 
sala E206 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 17ª 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 24 de setembro para a Pró-Reitoria de Extensão memorandos referentes aos eventos “ 14 
Conhecendo a Unifal, coordenado pelo docente Antonio Donizetti Gonçalves de Souza e 15 
“Tunneling and Engineering Constraints of the New Metro Line in Budapest, Hungary”, 16 
coordenado pelo docente Fabiano Cabañas Navarro. Os atos ad referendum foram 17 
aprovados por unanimidade. ASSUNTO 3 – Afastamento da servidora Aline Andrade 18 
Godoy: O Diretor prestou esclarecimentos sobre encaminhamento do Professor Dr. Paulo 19 
Augusto Zaitune Pamplin solicitando afastamento da servidora Aline Andrade Godoy, que 20 
atualmente se encontra matriculada no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia 21 
Ambiental e pleiteia realizar um treinamento em cultura de organismos e testes 22 
ecotoxicológicos na Universidade Federal de São Carlos, de 15 a 19 de outubro do corrente 23 
mês.  Salientou ainda que as aulas de graduação nos laboratórios foram finalizadas e que os 24 
colegas Técnicos de Laboratório concordaram em cobrir a ausência da servidora, não trazendo 25 
prejuízo para a Universidade. O afastamento foi aprovado por unanimidade. ASSUNTO 4 – 26 
Deliberação sobre os resultados das comissões designadas para implantação de novos 27 
cursos e manifestações da Assembleia: O Diretor disse que ficou satisfeito com a interação e 28 
participação dos docentes na discussão dos Projetos de Implantação de três novos cursos – 29 
Engenharia de Materiais, Engenharia Civil, Engenharia da Computação. Os projetos 30 
apresentados na Assembleia foram aprovados somente para tramitação e avaliação do escopo 31 
pedagógico. Ficou estabelecido a recomendação da integração dos três projetos, como projeto 32 
de implantação do campus de Poços de Caldas –fase II, contemplando maior integração das 33 
unidades curriculares de segundo ciclo, entre as atuais e as novas modalidades de engenharia 34 
e principalmente, avaliando o impacto dos novos cursos junto as demandas estruturais e 35 
administrativa do Campus e demandas de docentes, TAEs , salas de aula e laboratórios, 36 
devido a duplicação do BCT. Foi sugerido ainda que os membros das comissões façam uma 37 
integração entre os cursos, para que haja alinhamento dos pilares dos projetos pedagógicos do 38 
Campus de Poços de Caldas e trabalhando compartilhamentos de carga horária docente. A 39 
Congregação também aprovou encaminhamento da assembleia de agilização dos trabalhos de 40 
flexibilização do BCT, hoje a cargo do NDE do BCT, indicando o nome de Maria Gabriela 41 
Nogueira Campos para representar os Projetos da Engenharia de Materiais e Engenharia 42 
Química  e que a Engenharia Ambiental também faça sua indicação. O Projeto de implantação 43 
do curso de Licenciatura em Ciência e Tecnologia será apreciado em reunião extraordinária a 44 
ser agendada após o encaminhamento do mesmo, sendo previamente reservada a data de 30-45 
11-12. Gian Paulo Giovanni Freschi sugeriu que a Congregação pensasse em encaminhar os 46 
quatro projetos juntos para a estância superior antes das férias, para que haja tempo hábil para 47 
aprovação. ASSUNTO 5 – Gabinetes de docentes do prédio do ICT: Foi referendada a 48 
aprovação do layout dos Gabinetes dos docentes apresentado e aprovado em assembleia, com 49 
a disposição mista de Gabinetes duplos nas laterais e individuais no centro do ICT. O Diretor 50 



sugeriu uma reunião específica da Congregação em janeiro para deliberação sobre os critérios 51 
de divisão das salas do novo prédio do ICT. A sugestão foi aprovada por todos os presentes. 52 
ASSUNTO 6 – Assuntos pertinentes: A Congregação do ICT deliberou a decisão da 53 
Assembleia acerca da representação docente junto ao CEPE. Devido a Lotação Provisória da 54 
docente Andrea Paula Ferreira, e o impedimento da mesma de ser representante docente do 55 
ICT junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ficou decidido que, Mayk Vieira 56 
Coelho seja o representante titular e Rodrigo Sampaio Fernandes o representante suplente. Os 57 
docentes indicados concordaram com a representação. Nada mais a registrar, eu, Thaís Reis 58 
da Silva, Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a 59 
ata que segue devidamente assinada pelos membros presentes e por miXXXXXXXXXXXXX 60 
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