
Ata da primeira reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 

Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em trinta e um de maio 

de 2011. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

No dia trinta e um de maio de dois mil e onze, às quatorze horas, na sala B106 do Campus 

Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor Cláudio 

Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da Congregação: Alencar José 

de Faria, Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Maria Gabriela Nogueira Campos, Maurício 

Guimarães Bergerman, Osvaldo Adilson de Carvalho Júnior, Cristiano Ramos da Cunha e o 

primeiro membro suplente: Leonardo Henrique Soares Damasceno, para discutir a seguinte 

pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 18ª assembleia: A ata foi aprovada por 

unanimidade.  ASSUNTO 2 – Atos ad referendum da Congregação: -Demanda de 

monitores do Bacharelado em Ciência e Tecnologia – BCT: Foi encaminhada à Pró-reitoria de 

Graduação, no dia 17 de maio, a demanda de monitores do BCT para o segundo semestre de 

2011, conforme solicitação feita pelos docentes. -Projeto de Iniciação Científica: Foi 

registrada a anuência do ICT para o desenvolvimento do Projeto “Transporte Escolar no 

Campus de Poços de Caldas: otimização de rotas”, encaminhado ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica – Edital COPESQ 002/2011 pelo docente Luiz Felipe Ramos 

Turci. Os referidos atos foram aprovados por unanimidade pela Congregação. ASSUNTO 3 – 

Diretrizes para criação dos Núcleos Acadêmicos: O Diretor do ICT ressaltou a importância 

da criação dos Núcleos Acadêmicos para descentralização e agilidade dos trabalhos do ICT, 

conforme previstos em seu Regimento Interno, destacando que o objetivo principal é agregar 

os docentes pela atividade fim, disponibilizando interlocutores junto à Direção do Instituto. 

Após ampla discussão apontou-se que a principal diretriz para a criação dos núcleos será a 

valorização da interdisciplinaridade evitando a agregação por área de formação profissional. 

Decidiu-se pela criação de um grupo de trabalho composto pelos membros da Congregação 

para elaboração de proposta inicial para apreciação desta Congregação, composto pelos 

seguintes docentes: Alencar José de Faria, Maria Gabriela Nogueira Campos e Cláudio 

Antônio de Andrade Lima. A professora Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres sugeriu que 

sejam criados os Núcleos para depois inscrever os docentes. O professor Leonardo Henrique 

Soares Damasceno lembrou que os Núcleos precisam caracterizar a interdisciplinaridade. O 

Diretor complementou que os Núcleos deverão agregar atividades comuns de ensino, 

pesquisa, extensão e administrativas. A ideia central é estabelecer Núcleos mais amplos que 

posteriormente possam ser fragmentados na necessidade das especialidades. ASSUNTO 4 – 

Estabelecimento do Núcleo de Comunicação: Com o intuito de integrar e dinamizar a 

comunicação do ICT junto a toda comunidade interna e externa do Campus, o Diretor sugeriu 

a criação do Núcleo de Comunicação do ICT cujo objetivo é ampliar e elevar a qualidade das 

informações divulgadas, bem como dinamizar e regulamentar o uso de ferramentas da Internet 

por toda a comunidade universitária. Foram sugeridos e aprovados os seguintes nomes para 



definir as diretrizes de implantação do Núcleo: Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, 

Osvaldo Adilson de Carvalho Júnior e Leonardo Henrique Soares Damasceno.  ASSUNTO 5 

– Estabelecimento de critérios para utilização das verbas de custeio de pessoal: O Diretor 

informou que, de acordo com o memorando Memo.Circular/PROPLAN nº005/2011, foi 

estabelecida a matriz de alocação de diárias para cada Unidade Acadêmica para o exercício de 

2011. Em virtude da limitação do recurso, o Diretor sugeriu que sejam estabelecidos critérios 

para concessão de diárias e que a prioridade não seja facilitar a saída de docentes da Unifal-

MG e sim a vinda de professores de outras Instituições para participação em eventos ou 

capacitação dos docentes. Foram sugeridos e aprovados os seguintes nomes para compor a 

Comissão para elaboração dos critérios de concessão de diárias: professor Maurício 

Guimarães Bergerman e servidora Técnico-administrativa Keri Ribeiro Prosperi.  ASSUNTO 

6 – Esclarecimento sobre as vagas para professores temporários: De acordo com o 

Diretor, as trinta e duas vagas para professor efetivo oriundas do Projeto Reuni, cota 2011, da 

Unifal-MG foram transformadas em vagas de professor temporário, até que seja publicado 

Decreto Federal de aprovação da criação dos códigos de vagas para professores efetivos, 

previsto para o final do corrente ano. Ficou acordado junto a Reitoria que das vinte e quatro 

vagas previstas no projeto de implantação do Campus Poços de Caldas, três foram repassadas 

ao Campus de Varginha como antecipação da devolução das seis vagas que o Campus Poços 

tomou emprestada e duas foram cedidas temporariamente à Reitoria para equalização da 

carência de vagas para professores substitutos. Ainda foram antecipadas duas vagas para 

utilização na área de Humanidades e Empreendedorismo do BCT, restando dezessete vagas, 

cuja destinação encontra-se em estudo conduzido pelo Colegiado do BCT e Núcleos Docentes 

Estruturantes do BCT e Engenharias. Foi esclarecido que os processos seletivos deverão 

acontecer até julho de 2011 para que os novos docentes entrem em exercício antes do início 

do segundo semestre letivo. ASSUNTO 7 – Horário de trabalho dos professores: O Diretor 

solicitou que os horários de trabalho dos docentes do ICT sejam formalizados até agosto de 

2011. Ele sugeriu que sejam levantadas sugestões junto aos integrantes do ICT para 

regulamentação da montagem dos horários. Vislumbrou-se que na proposta possa se reservar 

de dez a vinte por cento da carga horária semanal a trabalhos individuais e pesquisa; que a 

carga horária diária não exceda dez horas/dia e que o descanso seja de no máximo dois dias 

semanais. ASSUNTO 8 – Contratação de técnicos terceirizados: Em virtude da 

implantação dos laboratórios de Engenharia e do BCT, com previsão de início das atividades 

para o segundo semestre de 2011, o Diretor sugeriu a contratação de dois técnicos de 

laboratório terceirizados para atender a demanda dos laboratórios e auxiliar na montagem dos 

mesmos. Foram designados os docentes Maurício Guimarães Bergerman e Maria Gabriela 

Nogueira Campos para definir o perfil do técnico a ser contratado, em função das disciplinas 

que serão oferecidas nestes laboratórios.  ASSUNTO 9 – Anuência ao Projeto do Curso de 

Especialização em Astronomia para o Ensino de Ciências e Matemática: O projeto foi 



aprovado, sobretudo houve abstenção de voto por parte do membro suplente da Congregação, 

professor Leonardo Henrique Damasceno, que não teve acesso ao documento previamente 

enviado, via e-mail, aos membros titulares. ASSUNTO 10 – Anuência ao Projeto de 

implantação do Mestrado profissionalizante em Energia e Sustentabilidade: O Diretor 

apresentou o projeto e destacou que o Mestrado Profissionalizante é uma formação técnica 

voltada para clientela não acadêmica. Foram estabelecidas parecerias com a Prefeitura 

Municipal de Poços de Caldas, a Superintendência Regional do Meio Ambiente – SUPRAN, 

o Departamento Municipal de Água e Esgotos – DMAE, o DME Energética e Alcoa Alumínio 

S.A. visando profissionalizar seus colaboradores. Os docentes da Universidade Federal de 

Itajubá – UNIFEI participarão do projeto como membros externos. O Diretor solicitou apoio 

da Congregação para encaminhamento do projeto à Pró-reitoria de Pós Graduação, o que foi 

aprovado por unanimidade entre os presentes. ASSUNTO 11 – Assuntos pertinentes: O 

professor Leonardo Henrique Damasceno solicitou o encaminhamento prévio da pauta da 

reunião a todos os membros da Congregação, inclusive os membros suplentes, o que foi 

acatado por todos. O professor Alencar José de Faria sugeriu que as reuniões ordinárias da 

Congregação tenham calendário definido. O Diretor sugeriu que estas aconteçam na última 

semana de cada mês, às quatorze horas e que os assuntos em pauta sejam encaminhados, via 

e-mail, com uma semana de antecedência.  Nada mais a registrar, eu, Keri Ribeiro Prosperi, 

Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que 

segue devidamente assinada pelos membros presentes e por mim. XXXXXXXXXXXXXXX 
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