
Ata da décima nona 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 quatro de outubro de 2012.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  3 
No dia vinte e quatro de outubro de dois mil e doze, às quatorze horas e vinte minutos, na sala 4 
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, Maurício Guimarães 7 
Bergerman, Maria Gabriela Nogueira Campos, os docentes suplentes, Giselle Patrícia 8 
Sancinetti e Cássius Anderson Miquele de Melo, e o Técnico Administrativo Cristiano Ramos 9 
Cunha para discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 18ª reunião 10 
da Congregação: Aprovada por unanimidade. O Diretor agradeceu a disponibilidade dos 11 
membros presentes para viabilização da reunião. ASSUNTO 2 – Afastamentos dos docentes 12 
Gustavo do Amaral Valdiviesso e Luiz Felipe Ramos Turci: O Diretor apresentou 13 
esclarecimentos sobre os afastamentos superiores a dois dias do docentes  Luiz Felipe Ramos 14 
Turci e Gustavo do Amaral Valdiviesso. Os afastamentos foram aprovados por unanimidade. 15 
ASSUNTO 3 – Comunicados da PRPPG e Proplan: O Diretor apresentou memorando 16 
circular encaminhado pela Proplan (Memo.Circular/PROPLAN n°009/2012) onde consta a 17 
data de 05 de novembro de 2012 como prazo máximo que cada Unidade Acadêmica tem para 18 
empenhar seus créditos orçamentários. Disse ainda que a mesma Pró-Reitoria encaminhou no 19 
dia 17 de outubro outro memorando circular (Memo.Circular/PROPLAN n°01/2012), 20 
informando que o prazo máximo para lançamento de diárias no sistema SCDP, para viagens 21 
que ainda ocorrerão no exercício de 2012 é até 19 de novembro de 2012. ASSUNTO 4 – 22 
Encaminhamento dos Coordenadores Pedagógicos e Grupo de Trabalho sobre as vagas 23 
docentes prioritárias, remanescentes do Reuni com propostas para abertura de editais 24 
referentes às vagas: ICT-01/2013; ICT-02/2013; ICT-03/2013, ICT-05/2013; ICT-06/2013; 25 
ICT-07/2013; ICT-08/2013; ICT-09/2013; ICT-10/2013; ICT-13/2013; ICT-15/2013; ICT-26 
16/2013; ICT-17/2013; ICT-18/2013; ICT-19/2013; ICT-20/2013; ICT-22/2013: O Diretor 27 
agradeceu o empenho e dedicação dos coordenadores e a participação do Vice Diretor na 28 
elaboração de documentação advinda de Grupo de Trabalho com o detalhamento das 29 
necessidades e perfis de vaga docente. Salientou ainda que ficou muito satisfeito com os 30 
resultados dos trabalhos. O Diretor explicou que dividiu a reunião em três etapas: vagas que 31 
não possuem pedido de redistribuição; vagas que contém pedido de redistribuição com 32 
pareceres contrários aos dos Núcleos Acadêmicos e vagas com pareceres favoráveis aos dos 33 
Núcleos para pedidos de redistribuição. Propôs a discussão das vagas em bloco e com a 34 
proposição de destaques. Manifestou sua intenção de encaminhamento em bloco também para 35 
a Reitoria, vislumbrando apreciação das mesmas em reunião do CONSUNI a ser realizada na 36 
segunda semana de novembro. Colocou  em discussão as propostas para encaminhamento, 37 
ressaltando que o documento encaminhado por e-mail com os perfis das vagas não constavam 38 
as sugestões de pontos de prova, apresentando na oportunidade o anexo com os mesmos. 39 
Sugeriu então que os dois documentos fossem assinados por todos os presentes 40 
separadamente e sejam anexados à ata. O primeiro destaque discutido foi do docente Alencar 41 
José de Faria, vaga ICT-03/2013. O docente reportou aos membros da Congregação o que foi 42 
discutido entre os relatores da vaga, constando a seguinte mudança na titulação: Graduação 43 
em engenharia, ou física, ou astronomia, ou química, ou ciência da computação, com título de 44 
doutor e/ou mestre obtido em programa de pós-graduação avaliado na grande área de 45 
Engenharias ou na grande área de Ciências Exatas e da Terra, conforme tabela das áreas de 46 
avaliação da CAPES. O Diretor questionou se não houve equívoco no pedido de retificação, 47 
já que um dos melhores programas de pós-graduação em modelagem é avaliado na área 48 
Interdisciplinar da grande área Multidisciplinar. O professor Alencar respondeu informando 49 
que não ocorreu equívoco, afirmando a prioridade da temática de Instrumentação. O Diretor 50 



sugeriu então que a votação para aprovação do destaque feito pelo docente fosse avaliada da 51 
seguinte forma: 1) Apreciação do destaque proposto pelo docente Alencar. 2) Apreciação da 52 
inclusão da área Interdisciplinar nos programas de pós graduação. No primeiro momento o 53 
destaque proposto pelo professor Alencar foi aprovado por unanimidade. Já a inclusão da área 54 
Interdisciplinar não foi aceita, tendo apenas o voto do Diretor do ICT que solicitou este 55 
registro em ata.  Maria Gabriela Nogueira Campos sugeriu ao docente Alencar José de Faria, 56 
que converse com os outros dois relatores da vaga para que analisem a situação, caso 57 
realmente seja um equívoco, faça uma retificação no edital já em andamento. O segundo 58 
destaque feito foi pelo docente Maurício Guimarães Bergerman em relação a documentação 59 
de relatoria das vagas, informando a errata na relatoria da vaga ICT-017/2013, onde se lê  60 
Alexandre Silveira leia-se Luiz Felipe Ramos Turci. Nas vagas ICT-018/2013. ICT-019/2013, 61 
ICT-020/2013, ICT-022/2013 a docente Giselle Patrícia Sancinetti sugeriu que no item 62 
“Defesa do projeto”, onde se lê: O projeto deverá ser desenvolvido na área de Engenharia, e 63 
em consonância com o Projeto de Implantação do campus de Poços de Caldas e do Projeto 64 
Pedagógico dos cursos de Engenharia, disponíveis no sítio da Pró-Reitoria de Graduação. O 65 
projeto deverá ser constituído dos seguintes itens: Título, Justificativa, Objetivos, 66 
Fundamentação Teórica, Metodologia, Cronograma de Execução e Bibliografia, alterar para: 67 
O projeto deverá ser desenvolvido na área de Engenharia, e em consonância com o Projeto de 68 
Implantação do campus de Poços de Caldas e do Projeto Pedagógico dos cursos de 69 
Engenharia Química, disponíveis no sítio da Pró-Reitoria de Graduação. O projeto deverá ser 70 
constituído dos seguintes itens: Título, Justificativa, Objetivos, Fundamentação Teórica, 71 
Metodologia, Cronograma de Execução e Bibliografia. Os destaques foram aceitos por todos 72 
e em seguida todas as vagas constantes do assunto 4 aprovadas por unanimidade. ASSUNTO 73 
5 – Encaminhamentos dos Coordenadores Pedagógicos e Grupo de Trabalho sobre as 74 
vagas docentes prioritárias, remanescentes do Reuni, com propostas para abertura de 75 
editais após pareceres contrários a pedidos de redistribuição para os perfis de vagas: 76 
ICT-04/2013; ICT-12/2013; ICT-14/2013; ICT-23/2013: O Diretor começou esclarecendo 77 
que para o perfil da vaga ICT-04/2013 havia dois pedidos de redistribuição, salientou que os 78 
perfis eram interessantes, mas que seria difícil estabelecer critérios de escolha, sendo assim os 79 
pareceristas da vaga e Grupo de Trabalho optaram por indicar abertura de concurso público 80 
para que a seleção seja a mais justa. ICT-12/2013: O docente em Lotação Provisória na 81 
Unifal, Romero Francisco Vieira Carneiro manifestou seu interesse pela redistribuição, mas os 82 
relatores da vaga manifestaram favorável a abertura do concurso público. ICT-14/2013: Foi 83 
encaminhado ao ICT um pedido de redistribuição do docente Adilson do Lago leite da Ufop 84 
para Unifal. Foi feita uma avaliação pelo Núcleo da referida vaga e os membros optaram pela 85 
abertura do concurso público. O docente Cássius Anderson Miquele de Melo pediu a 86 
complementação do nome do docente relator da vaga, Francisco José Cardoso que se encontra 87 
incompleto no documento. ICT-23/2013: Foi feita uma avaliação do pedido de redistribuição 88 
de Jaime Florencio Martins da Ufop para Unifal-MG. O perfil do candidato foi analisado pelo 89 
Núcleo de Engenharia Química e foi indeferido, optando então pela abertura do concurso 90 
público. As decisões dos Núcleos foram aprovadas por unanimidade, acatando na íntegra as 91 
propostas dos editais de concurso para as vagas . ASSUNTO 6 – Encaminhamento dos 92 
Coordenadores pedagógicos e Grupo de Trabalho sobre as vagas docentes prioritárias 93 
remanescentes do Reuni, com proposta favorável a Redistribuição de Marlus Rolemberg 94 
da UFMA para o perfil da vaga ICT-21/2013: O Diretor informou que o pedido de 95 
redistribuição de Marlus Rolemberg da UFMA para Unifal-MG foi discutido amplamente e  96 
aprovado pelo Núcleo de Engenharia Química, contando também com aceno positivo da 97 
unidade de origem. Giselle Patrícia Sancinetti apresentou e complementou os motivos do 98 
aceite do pedido e por unanimidade, o pedido de redistribuição foi aprovado pela 99 
Congregação.  ASSUNTO 7 – Encaminhamento dos Coordenadores Pedagógicos e Grupo 100 



de Trabalho sobre as vagas docentes prioritárias remanescentes do Reuni com proposta 101 
favorável a Redistribuição de Gunther Brucha, da Universidade Federal de Rondônia - 102 
UNIR para o perfil da vaga ICT-11/2013. Processo 23087.006402/2012-52 protocolado 103 
por Adriana Maria Imperador: O Diretor informou que no dia 26/09/2012 foi encaminhado 104 
pela docente Adriana Maria Imperador ofício questionando e ponderando vários pontos do 105 
processo de análise do pedido de redistribuição no âmbito do Núcleo Acadêmico da 106 
Engenharia Ambiental, anexado ao processo, todavia sem o devido despacho para parecer do 107 
referido núcleo. O Diretor informou que Gunther Brucha manifestou verbalmente seu 108 
interesse em obter vistas ao processo para conhecimento dos termos constantes no ofício da 109 
professora Adriana Maria Imperador, mas encontrava-se comprometido, pois o processo 110 
estava com a coordenação da Engenharia Ambiental. No dia 22/10/2012 a coordenadora da 111 
Engenharia devolveu o referido processo à Direção do ICT com o parecer favorável a 112 
redistribuição sem a devida resposta formal ao ofício da professora Adriana. O docente 113 
Cássius Anderson Miquele de Melo salientou que a servidora Adriana Imperador havia 114 
protocolado um questionamento legítimo e baseado em diversos pontos e que o parecer 115 
enviado pelo colegiado do curso de Engenharia Ambiental não respondia de maneira clara e 116 
direta a nenhum desses pontos. O docente Cássius Anderson Miquele de Melo sugeriu então 117 
que a Congregação do ICT enviasse um novo pedido de parecer ao referido colegiado, 118 
cobrando que os questionamentos fossem claramente respondidos de modo a assegurar a 119 
lisura do processo e a esclarecer as dúvidas remanescentes sobre o referido caso. Após 120 
diversas considerações e manifestações de caráter reservado por parte dos integrantes da 121 
congregação, decidiu-se por unanimidade, pela suspensão da reunião e o agendamento da 122 
continuidade da reunião para amanhã, dia 25-11-12,  no período da tarde. No dia 25/10/2012 a 123 
reunião da Congregação teve início às 16 horas e quinze minutos com dois encaminhamentos 124 
feitos pelo diretor: Abrir concurso para área contida no código de vaga ICT11/2013 ou dar 125 
andamento ao processo de redistribuição do docente Gunther Brucha. O Diretor informou que 126 
ontem, dia 24/10/2012 aconteceu no mesmo horário da Congregação uma reunião do Núcleo 127 
de Engenharia Ambiental para responder aos questionamentos feitos por Adriana Maria 128 
Imperador. Disse ainda que foram levantados dois documentos importantes para ser anexado 129 
ao processo, ata da Assembleia que foi discutida e aprovada a redistribuição da docente 130 
Adriana Maria Imperador e ata do colegiado do Bacharelado de Ciência e Tecnologia. 131 
Ressaltou a importância da resposta formal do Núcleo de Engenharia Ambiental para 132 
embasamento legal na tomada de decisão. O docente Cássius Anderson Miquele de Melo 133 
destacou a necessidade de uma decisão urgente sobre esse ponto, tanto para não atrasar o 134 
encaminhamento dos demais processos para apreciação do CONSUNI, quanto para atender a 135 
um pedido do servidor Gunther Brucha para que a situação fosse resolvida o mais breve 136 
possível de modo a minimizar constrangimentos pessoais. Foi aprovado o encaminhamento de 137 
estabelecer o prazo até às 12 horas do  31-10-12 para inclusão do novo parecer do Núcleo do 138 
curso de Engenharia Ambiental.  O Diretor sugeriu aos membros da Congregação que a 139 
reunião fosse encerrada aguardando a devida manifestação formal do Núcleo da Engenharia 140 
Ambiental ao ofício da professora Adriana, e que nova reunião fosse realizada no dia 141 
01/11/2012 para discutir o item de pauta pendente. O encaminhamento foi aprovado por 142 
unanimidade. Nada mais a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária do Instituto de Ciência 143 
e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente assinada pelos 144 
membros presentes e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 145 
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