
Ata da vigésima quarta reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas (extraordinária). Em oito de 2 
fevereiro de dois mil e treze, às quatorze horas e quinze minutos, na sala E204 do Campus 3 
Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor Cláudio 4 
Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da Congregação: Alencar José 5 
de Faria, Cristiano Ramos da Cunha, Gian Paulo Giovanni Freschi, Maurício Guimarães 6 
Bergerman, Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Maria Gabriela Nogueira Campos, 7 
Osvaldo Adilson de Carvalho Junior e os docentes convidados Luiz Felipe Ramos Turci e  8 
Romero Francisco Vieira Carneiro, para discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação 9 
da ata da 23° Reunião da Congregação: O Diretor do ICT, professor Cláudio Antônio de 10 
Andrade Lima, primeiramente agradeceu a presença de todos e justificou que a ata já foi 11 
elaborada pela secretária do ICT, que aguarda a revisão da versão final para que seja 12 
encaminhada aos membros para aprovação. Foi sugerido pelo diretor uma inversão de pauta, 13 
colocando o assunto 3 em discussão, para que o docente interessado seja liberado depois da 14 
deliberação da Congregação. Sugestão aprovada por unanimidade. ASSUNTO 3 - 15 
Encaminhamento dos Coordenadores Pedagógicos e Grupo de trabalho sobre vagas 16 
docente remanescente do Reuni com parecer favorável ao pedido de redistribuição de 17 
Romero Francisco Vieira Carneiro da UFPI para o perfil da vaga 03: Cláudio Antônio de 18 
Andrade Lima leu o perfil da vaga 3 e salientou que a coordenadora do curso de Engenharia 19 
Ambiental nomeou três relatores para responder ao pedido feito pelo docente da UFPI, são 20 
eles: Marco Antônio Alves Garcia, Diego de Souza Sardinha e Leonardo Henrique Soares 21 
Damasceno. Os mesmos manifestaram favoravelmente ao pedido de redistribuição em 22 
questão. A resposta foi analisada pelo Núcleo Acadêmico de Engenharia Ambiental que 23 
acatou a decisão dos relatores, com abstenção de Alexandre Silveira. Gian Paulo Giovanni  24 
Freschi acrescentou dizendo que o professor interessado, em lotação provisória na Unifal-MG, 25 
contribuí de forma significativa em área, que até o momento não tinha sido trabalhada. Faz 26 
parte de grupo de pesquisa, ministra disciplina na área ambiental. Maria Gabriela Nogueira 27 
Campos observou que no documento enviado pelos relatores há citações das necessidades que 28 
são supridas pelo interessado. A Congregação do ICT acatou a decisão dos relatores e do 29 
Núcleo Acadêmico, deliberando favoravelmente à redistribuição do Professor Romero 30 
Francisco Vieira Carneiro da UFPI para Unifal-MG. ASSUNTO 2 – Encaminhamentos dos 31 
Coordenadores Pedagógicos e Grupos de Trabalho sobre as vagas docentes, 32 
remanescentes do Reuni, com propostas para abertura de editais: O Diretor iniciou a 33 
abertura do debate ponderando sobre o não cumprimento de prazos para ampla divulgação no 34 
ICT que ocorreu com relação à relatoria da vaga solicitada pelo Núcleo de Humanidades e 35 
Empreendedorismo. Salientou que houve uma falha tanto da direção quanto da coordenação e 36 
da relatoria da vaga acima citada pela inclusão do assunto em pauta. O relatório não foi 37 
encaminhado em tempo hábil e não contemplou uma avaliação sobre uma consulta de 38 
viabilidade de remoção encaminhada ao ICT e Coordenação do BCT docente Thales de A. e 39 
Tréz, lotado no campus de Alfenas. O Diretor sugeriu avaliação criteriosa por se tratar de um 40 
professor da mesma Instituição de Ensino. Maria Gabriela Nogueira Campos sugeriu que 41 
deixasse a relatoria da vaga de humanidades pré aprovada  e o Diretor ponderou que devido 42 
ao não  cumprimento do prazo de 24 horas para a comunidade avaliar e manifestar, poderia 43 
gerar questionamentos da decisão, sendo aceito o encaminhamento de retirada de pauta. Maria 44 
Emília Almeida da Cruz Torres explicou que além de ser a primeira vez que participa de uma 45 
relatoria, houve grande dúvida por parte dos relatores se a vaga seria aberta para mestre ou 46 
doutor, tendo em vista que a docente temporária da área supre as necessidades das Unidades 47 
Curriculares e do ICT, mesmo com a titulação de mestrado.  Disse ainda que após ampla 48 
consulta. Ficou  decidido pela sugestão do perfil com doutorado devido as dificuldades de 49 
justificativas para abertura com o mínimo de mestrado. O convidado, Luiz Felipe Ramos 50 



Turci solicitou urgência no processo de abertura do concurso, pois os docentes efetivos do 51 
BCT ficarão sobrecarregados com o término do contrato da professora temporária. O Diretor 52 
parabenizou Maria Emília Almeida da Cruz Torres pela relatoria apresentada, pois a qualidade 53 
do trabalho superou as expectativas mas sugeriu que a votação da vaga 2 fosse retirada de 54 
pauta para melhor apreciação da comunidade e coordenadores, sugerindo uma próxima 55 
reunião extraordinária para o dia 20/02/2013 às 14 horas. Todos acataram a decisão. Alencar 56 
José de Faria se desculpou com os presentes e disse que teria que se ausentar para tratar de 57 
assuntos acadêmicos. O Diretor ponderou que de acordo com a regulamentação vigente, a 58 
Congregação tem duração de até três horas, salientando a importância da confirmação de 59 
presença com disponibilidade para todo o período para que um membro titular não tire a 60 
oportunidade de um suplente participar. A Secretaria do ICT passou para conhecimento e 61 
apreciação a relatoria das vagas em discussão por e-mail, juntamente com a convocação da 62 
Reunião para que todos já tivessem conhecimento sobre as particularidades de cada uma antes 63 
da discussão. O Diretor sugeriu dar início á apreciação da utilização das vagas de docente: 64 
Vaga 1 – Docente para atuar de forma interdisciplinar nos eixos de Matemática e 65 
Modelagem, Ciências Naturais e Ciências das Engenharias: A relatoria da vaga foi 66 
aprovada por todos os membros presentes. Vaga 2 – Docente para atuar de forma 67 
interdisciplinar no eixo de humanidades e Empreendedorismo, particularmente na área 68 
de Ciências Sociais Aplicadas: Foi acordado entre os membros que a vaga em questão será 69 
avaliada na próxima reunião da Congregação agendada para dia 20/12/2013, para que a 70 
comunidade e os coordenadores tenham mais tempo para manifestação. Vaga 3 – Docente 71 
para atuar na área de Recuperação de áreas degradadas: Conforme deliberado no item 72 
anterior, foi acatada a decisão do BCT, com parecer favorável à Redistribuição do docente 73 
Romero Francisco Vieira da UFPI para Unifal-MG. Vaga 4 e 5 – Docente para atuar na área 74 
de Recursos Hídricos com foco em Hidrologia e Planejamento e Gestão de Recursos 75 
Hídricos: Por não constar o detalhamento do ocorrido no último concurso da área e as 76 
atribuições assumidas pelo aprovado, bem como a ausência de justificativa sobre a 77 
flexibilização da exigência de graduação em Engenharia Ambiental  e abertura de edital de 78 
concurso para o mínimo de mestrado, a Congregação deliberou, por unanimidade, pela 79 
retirada do processo de pauta e solicitação de informações complementares a Coordenação do 80 
curso de Engenharia Ambiental e que verifique a titulação escolhida e as áreas do concurso, 81 
aguardando as informações para nova apreciação em reunião agendada para dia 20/02/2013. 82 
Vaga 6 – Docente para atuar na área de Água com foco em Tratamento de Água e 83 
Sistemas de Abastecimento de Água: Devido a não justificativa da flexibilização do perfil 84 
de titulação para mestrado, a Congregação deliberou que a Coordenação do curso de 85 
Engenharia Ambiental justifique tal escolha. Aguardando justificativa para que essa vaga seja 86 
avaliada em reunião agendada para dia 20/02/2013. Vaga 7 – Docente para atuar na área de 87 
Engenharia de Processos Químicos, com foco em modelagem de processos químicos: 88 
Relatoria da vaga aprovada por unanimidade. Vaga 8 – Docentes para atuar na área de 89 
Projetos de Engenharia Química: Relatoria da vaga aprovada por unanimidade.   Vaga 9 – 90 
Docente para atuar na área de Operações Unitárias Mecânicas e Fundamentos de 91 
Transferência de quantidade de movimento: Relatoria da vaga aprovada por unanimidade. 92 
Vaga 10 – Docente para atuar na área de Tratamento de Minérios, com foco em 93 
separação sólido-líquido e projetos de usinas de beneficiamento mineral: O Presidente da 94 
Congregação sugeriu que, devido a abertura para mestre, a vaga em questão seja retirada de 95 
pauta para apreciação de uma justificativa na próxima reunião que acontecerá dia 20/02/2013. 96 
Sugestão aprovada por unanimidade. Vaga 11 – Docente para atuar na área de 97 
Geoestatística e planejamento de lavra: O Presidente da Congregação sugeriu que, devido a 98 
abertura para mestre, a vaga em questão seja retirada de pauta para apreciação de uma 99 
justificativa na próxima reunião que acontecerá dia 20/02/2013. Sugestão aprovada por 100 



unanimidade. O Professor. Maurício Guimarães Bergerman comentou que ainda restam 4 101 
vagas para a abertura de concursos, excluindo as citadas acima. Ele comentou que o Grupo de 102 
Trabalho que está avaliando as vagas avaliou e aprovou a demanda de uma dessas vagas para 103 
a engenharia química, uma para a engenharia de minas e duas para o BCT.  Comentou 104 
também que os respectivos colegiados de cursos dessas quatro vagas optaram por aguardar a 105 
conclusão desta primeira etapa de concursos, que finalizará em abril, para então definir os 106 
perfis destas últimas vagas.  Nada mais havendo a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária 107 
Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que 108 
segue assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 109 
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