
Ata da vigésima terceira reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas (extraordinária). Em cinco de 2 
fevereiro de dois mil e treze, às quinze horas e trinta e cinco minutos, na sala B206 do 3 
Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor 4 
Cláudio Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da Congregação: 5 
Alencar José de Faria, Cristiano Ramos da Cunha, Gian Paulo Giovanni Freschi, Maurício 6 
Guimarães Bergerman, Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Osvaldo Adilson de Carvalho 7 
Junior e a representando discente Marcelli Purcino Rúpulo,  para discutir a seguinte pauta: 8 
ASSUNTO 1 – Aprovação das atas da 21° e 22° Reunião da Congregação: O Diretor do 9 
ICT, professor Cláudio Antônio de Andrade Lima, primeiramente agradeceu a presença de 10 
todos e colocou em apreciação as atas da 21° e 21° Reuniões. O docente Gian Paulo Giovanni 11 
Freschi fez uma observação com relação a carga horária registrada para o professor 12 
temporário Carlos Neves. A secretaria do Instituto verificará com os coordenadores e fará a 13 
devida correção. A ata da 21° reunião foi aprovada por unanimidade, considerando esse 14 
encaminhamento. A ata da 22° Reunião da Congregação foi aprovada por unanimidade. 15 
Osvaldo Adilson de Carvalho Junior e Renata Piacentini Rodriguez abstiveram o voto por não 16 
ter participado das reuniões cujas atas foram elaboradas. ASSUNTO 2 – Aprovação do 17 
calendário de reuniões ordinárias da Congregação em 2013: O Diretor passou para 18 
conhecimento, aprovação e agendamento o calendário anual de reuniões Ordinárias da 19 
Congregação, a saber: 12 de março, 9 de abril, 14 de maio, 11 de junho, 16 de julho, 13 de 20 
agosto, 17 de setembro, 15 de outubro, 12 de novembro e 10 de dezembro. As datas previstas 21 
foram aprovadas por unanimidade. ASSUNTO 3 – Aprovação atos ad referendum: O 22 
Diretor informou que encaminhou no dia 23 de janeiro para a Reitoria processo referente à 23 
Progressão Horizontal do docente Luiz Felipe Ramos Turci, no dia 24 de janeiro encaminhou 24 
o processo de Progressão Horizontal de Roberto Bertholdo, e no dia 29 do mesmo mês 25 
encaminhou processo referente à Progressão Horizontal do docente Maurício Guimarães 26 
Bergerman. Encaminhou também para a Pró-Reitoria de Extensão memorandos referentes aos 27 
eventos “ Palestra sobre o uso de pesquisa operacional em engenharia” e “Curso de 28 
introdução a simulação de circuitos de cominuição de minérios”, ambos coordenados pelo 29 
docente Maurício Guimarães Bergerman. Os atos ad referendum foram aprovados por 30 
unanimidade. ASSUNTO 4 – Comunicado – MEMO.PROGEPE/N° 002/2013 – Alteração 31 
das datas das provas do concurso público Edital 165/2012: O Diretor esclareceu que foi 32 
surpreendido com a postura da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, quando por ela foi feito 33 
uma alteração no edital 165/2012 sem anuência da Direção do Instituto. Depois do ocorrido, 34 
foi enviado um memorando (MEMO.PROGEPE/N° 002/2013) para o ICT onde a Progepe se 35 
justifica. Alencar José de Faria disse que achou a resposta da Progepe inadequada, pois teria 36 
que ter seguido uma hierarquia e somente alterado a data da prova do Concurso Público 37 
depois que tivesse anuência primeiramente da Congregação e da Diretoria do ICT, pois 38 
segundo a Progepe a alteração foi feita a partir da solicitação do docente Cássius Anderson 39 
Miquele de Melo, membro do Núcleo Acadêmico de Física. O Diretor concordou com o 40 
posicionamento de Alencar José de Faria e ressaltou a importância de se respeitar uma 41 
hierarquia funcional. Alencar ainda sugeriu ouvir a versão do Cássius Anderson Miquele de 42 
Melo antes de encaminhamento de manifestação e resposta a PROGEPE. ASSUNTO 5 – 43 
Registro de responsabilidade da Unidade Curricular ICT -28, turmas A e B para a 44 
docente Andrea Paula Ferreira: O Diretor informou que no documento enviado pelos  45 
coordenadores de curso solicitando a divisão das responsabilidades das Unidades Curriculares 46 
entre os docentes do ICT  não fez parte os docentes em encontravam-se em lotação provisória.  47 
A Unidade Curricular – Técnicas de Representação (ICT – 28) foi dividida entre dois 48 
docentes, ficando assim estabelecidas: Andrea Paula Ferreira (Lotação provisória): turmas A e 49 
B ; Francisco José Cardoso: turmas C e D. ASSUNTO  6 – Prévia do relatório de gestão do 50 



ICT – 2012 e proposta de agendamento de assembleia: O Diretor apresentou alguns  51 
pontos que levará ao conhecimento dos docentes em uma assembleia que será realizada no 52 
final do mês de fevereiro. Disse que muitas necessidades estão pendentes no ICT, 53 
considerando o grande número de professores que ingressarão ainda esse semestre. Destacou 54 
os resultados negativos da utilização dos recursos de custeio de diárias do ICT.  Propôs que 55 
seja levado em discussão na assembleia proposta de prorrogação de cerca de 30 dias no 56 
mandato dos atuais representantes docentes no ICT para que na próxima eleição os novos 57 
docentes a ingressarem até o final do corrente semestre letivo possam participar do processo 58 
eleitoral. O docente Alencar José de Faria se ausentou nesse item de pauta para ministrar 59 
aulas. O Diretor enfatizou ainda, como grande oportunidade de melhoria, que prazos 60 
estabelecidos na instituição sejam cumpridos, citando como exemplo atrasos das comissões 61 
formadas para os projetos de implantação de novos cursos. Citou também a importância de 62 
respeitar as instancias decisórias legalmente constituídas e a hierarquia funcional. Ressaltou a 63 
importância do aprimoramento da gestão para melhor uso das verbas. O docente Maurício 64 
Guimarães Bergerman questionou se o Diretor apresentará em assembleia seus planos para 65 
2013. Cláudio Antônio de Andrade Lina disse que será sucinto, mas contemplará a 66 
apresentação do planejamento das atividades para 2013. Renata Piacentini Rodriguez 67 
contribuiu dizendo que a entrada de novos docentes  marcará uma nova fase do ICT, onde os 68 
professores mais antigos se sentirão motivados com a chegada dos novos. Cláudio Antônio de 69 
Andrade Lima aproveitou a oportunidade  para apresentação da congregação de dois Técnicos 70 
de Laboratórios da Unifei que se interessam pela redistribuição para Unifal-MG- campus 71 
Poços de Caldas. Salientou a qualidade e experiência que possuem. Os interessados pela 72 
redistribuição se apresentaram e responderam perguntas dos presentes. ASSUNTO 7 – 73 
Comunicado sobre os andamentos dos concursos: Explicou que os coordenadores de 74 
Engenharia Ambiental, Engenharia Química e Engenharia de Minas solicitaram retificações 75 
nos editais 158/2012, 166/2012 e 168/2012, respectivamente. Os pedidos foram feitos devido 76 
ao não preenchimento das vagas, tanto por reprovação quanto por ausência de candidatos 77 
inscritos. O edital que contempla o curso de Engenharia de Minas (168/2012) foi alterado 78 
somente a titulação, já os editais que contemplam os cursos de Engenharia Química 79 
(166/2012) e Engenharia Ambiental (158/2012) foram alterados apenas pontos para a prova 80 
escrita e didática, deixando os concursos mais específicos. Foram apreciados pelos membros 81 
da reunião documentos que constam tais alterações. Gian Paulo Giovanni Freschi sugeriu a 82 
Maurício Guimarães Bergerman, coordenador do curso de Engenharia de Minas, que faça 83 
contato com outras Universidades que compartilham do mesmo curso para ver a possibilidade 84 
de um possível aproveitamento de concurso com candidato que possua doutorado. Maurício 85 
Guimarães Bergerman aceitou a sugestão. As alterações foram aprovadas por unanimidade.  86 
ASSUNTO 8 – Critérios para distribuição dos gabinetes do prédio do ICT: O assunto foi 87 
amplamente discutido e por fim aprovado por unanimidade a adoção dos critérios de maior 88 
tempo de exercício da docência na Unifal-MG, tendo a idade como critério de desempate. No 89 
caso da opção de escolha de gabinete duplo, o docente goza da prerrogativa de escolher com 90 
quem compartilhará o mesmo espaço, sendo o aceite do escolhido condicionado a vacância na 91 
lista dos docentes com prioridade de escolha. Nada mais havendo a registrar, eu, Thaís Reis 92 
da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de 93 
Caldas, lavro a ata que segue assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 94 
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