
Ata da vigésima reunião extraordinária da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – 1 
ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em primeiro de  2 
novembro de 2012.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  3 
No dia primeiro de novembro de dois mil e doze, às dez horas e vinte minutos, na sala E206 4 
do Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor 5 
Cláudio Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da Congregação: 6 
Alencar José de Faria, Gian Paulo Giovanni Freschi, Maurício Guimarães Bergerman, Maria 7 
Emília de Almeida da Cruz Torres, Maria Gabriela Nogueira Campos, o docente suplente, 8 
Leonardo Henrique Soares Damasceno, e o Técnico Administrativo Cristiano Ramos Cunha 9 
para discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Encaminhamento dos Coordenadores 10 
pedagógicos e Grupo de Trabalho sobre as vagas docentes prioritárias remanescentes do 11 
reuni com proposta favorável a redistribuição de Gunther Brucha da UNIR para o perfil 12 
da vaga ICT-11/2013. Processo 23087.006402/2012-52 protocolado por Adriana Maria 13 
Imperador; Ofício 04/2012: O diretor fez a leitura da resposta do Núcleo Acadêmico de 14 
Engenharia Ambiental aos questionamentos apresentadas pela docente Adriana Maria 15 
Imperador e colocou o assunto da pauta em discussão. Leonardo Henrique Soares Damasceno 16 
disse que viu os relatórios sobre a aludida ocorrência no Campus e afirmou que não há nada 17 
que comprometesse a redistribuição do docente interessado, Gunther Brucha. O Diretor 18 
informou que encaminhará à Direção de Campus solicitação de resposta formal ao episódio de 19 
acesso à sala de xerox, considerada pelo Campus sem motivação para ação disciplinar.  Maria 20 
Emília Almeida da Cruz Torres questionou se será discutida a parte técnica ou a parte 21 
administrativa do processo. O Diretor explicou que as pendências administrativas já tiveram 22 
seu devido encaminhamento e que o propósito da reunião era subsidiar tecnicamente a decisão 23 
de acatar ou não o pedido de redistribuição com base na resposta do Núcleo Acadêmico da 24 
Engenharia Ambiental. Aproveitou para agradecer a presença dos integrantes do referido 25 
núcleo na reunião que se colocaram à disposição quanto a eventuais esclarecimentos.  26 
Colocou então em votação a redistribuição do professor Gunther Brucha da Universidade 27 
Federal de Rondônia para Unifal-MG, ocupando a vaga ICT-11/2012, para atuar em 28 
Microbiologia Ambiental e contribuir com as Unidades de Poluição Ambiental, Bases 29 
Experimentais das Ciências e a proposição de optativas curriculares na área de Tecnologia 30 
Ambiental, TCC I e TCC II, além de Projetos Multidisciplinares. A decisão do Núcleo de 31 
Engenharia Ambiental favorável à redistribuição foi acatada por todos e aprovada por 32 
unanimidade. Em relação aos questionamentos apontados pelo Núcleo da Engenharia 33 
Ambiental em relação aos atos da Professora Adriana, o diretor informou que fará os 34 
encaminhamentos administrativos pertinentes. ASSUNTO 2 – Assuntos pertinentes: O 35 
Diretor apresentou solicitação encaminhada pelo docente Francisco José Cardoso, de criação 36 
do Núcleo Acadêmico de Técnicas da Engenharia. O Diretor explicou que os docentes querem 37 
formalizar a interlocução que já fazem com o ICT em assuntos de unidades curriculares, como 38 
Técnicas de Representação e outras que não foram abarcadas pelos núcleos já estabelecidos. 39 
Os docentes Francisco José Cardoso e Andrea Paula Ferreira não se veem representados por 40 
nenhum núcleo, já que não foi viabilizada a criação do núcleo de ciências da engenharia. 41 
Maria Gabriela Nogueira Campos apontou que o documento apresentado não atende aos 42 
dispositivos regimentais que pleiteia caráter deliberativo e que não teve ampla divulgação a 43 
interessados para se inscreverem no novo núcleo, diante disto, se posicionou contrária a 44 
criação do novo núcleo.  Alencar José de Faria concordou com a posição de Maria Gabriela 45 
Nogueira Campos destacando a necessidade de adequação da proposta às diretrizes de 46 
reestruturação de todos os núcleos em curso. Leonardo Henrique Soares Damasceno destacou 47 
a lacuna de representação que responda diretamente aos assuntos do BCT. O Diretor enfatizou 48 
que se sente incomodado pelos docentes supracitados se sentirem não devidamente 49 
representados. Maurício Guimarães Bergerman sugeriu que fosse criado um núcleo alinhado 50 



ao projeto político pedagógico do BCT, como Núcleo das Ciências das Engenharias. O 51 
Diretor acatou a ideia e sugeriu que fosse feito um encaminhamento para a comunidade 52 
acerca da criação do Núcleo de Ciências das Engenharias e que seja criado um formulário no 53 
google para fazer um levantamento de docentes interessados em participar. Alencar José de 54 
Faria concordou com a sugestão de Maurício Guimarães Bergerman e com o encaminhamento 55 
da direção, porém salientou que deve ser seguido as normas e regimento do ICT. Maria 56 
Gabriela Nogueira Campos concordou com Alencar José de Faria e enfatizou que os 57 
interessados sigam os trâmites legais para a criação de um novo núcleo. O diretor fez alguns 58 
comentários e Maria Gabriela Nogueira Campos aproveitou o assunto para solicitar seu 59 
desligamento do Grupo de Trabalho ligado a reestruturação dos Núcleos. Leonardo Henrique 60 
Soares Damasceno manifestou interesse em participar, foi convidado para ocupar o lugar da 61 
docente. Todos concordaram com a indicação. O mesmo sugeriu que seja solicitado no 62 
mínimo um professor de cada área para participar do novo Núcleo de Ciências das 63 
Engenharias.  O pedido de criação do núcleo foi indeferido por unanimidade, visto que será 64 
proposto e incentivado a criação do Núcleo de Ciência das Engenharias. Afastamentos – O 65 
Diretor informou que temos até dia 19 de novembro para lançar diária no sistema SCDP e há 66 
três pedidos de docentes para liberação de diária. A primeira citada foi de Osvail André 67 
Quaglio, mas contará com recurso da Prograd para pagamento. Aprovado por unanimidade. A 68 
segunda diária discutida foi pedida por Maurício Guimarães Bergerman, para um convidado 69 
que ministrará palestra na Unifal-MG. Pedido aprovado por unanimidade. O terceiro pedido 70 
discutido foi de Eduardo Carvalho Dias, para participação como ouvinte em um evento. 71 
Leonardo Henrique Soares Damasceno disse que não sabe quais são os critérios para 72 
autorização, mas enfatizou que existem agravantes, pois o docente não apresentará trabalho. 73 
Maria Gabriela Nogueira Campos acrescentou que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-74 
Graduação conta com regras para pagar participação de docente em evento, e uma delas é a 75 
apresentação de trabalho. O Diretor colocou em discussão e votação e o pedido de Eduardo 76 
Carvalho Dias foi negado, baseado nas regras que deverão ser seguidas. O Diretor agradece a 77 
disponibilidade dos presentes. Nada mais a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária do 78 
Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue 79 
devidamente assinada pelos membros presentes e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 80 
Presentes: 81 

Cláudio Antônio de Andrade Lima (Diretor do ICT) 82 

Alencar José de Faria  83 

Gian Paulo Giovanni Freschi 84 

Maria Emília de Almeida da Cruz Torres 85 

Maria Gabriela Nogueira Campos 86 

Maurício Guimarães Bergerman 87 

Leonardo Henrique Soares Damasceno 88 

Cristiano Ramos da cunha 89 

Thaís Reis da Silva (Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia) 90 




