
Ata da vigésima quinta reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas (extraordinária). Em vinte de 2 
fevereiro de dois mil e treze, às quatorze horas e quinze minutos, na sala E101 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: Cristiano 5 
Ramos da Cunha, Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Maria Gabriela Nogueira Campos, 6 
Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, os docentes suplentes Leonardo Henrique Soares 7 
Damasceno, Tânia Regina Giraldo e os convidados: Adriana Maria Imperador, Fabiano 8 
Cabanas Navarro, Luiz Felipe Ramos Turci, Roberto Bertholdo para discutir a seguinte pauta: 9 
ASSUNTO 1 – Aprovação das atas da 23° e 24° Reunião da Congregação: O Diretor do 10 
ICT, professor Cláudio Antônio de Andrade Lima, primeiramente agradeceu a presença de 11 
todos, ressaltando a importância dos convidados para eventuais esclarecimentos.  Justificou 12 
que a atas já estão sendo elaboradas para aprovação na próxima reunião ordinária da 13 
Congregação. Leonardo Henrique Soares Damasceno propôs a inversão de pauta sugerindo 14 
que a relatoria da vaga 2 seja analisada após os demais itens de pauta. Sugestão aprovada por 15 
unanimidade. Maria Gabriela Nogueira Campos apresentou um documento enviado por 16 
candidata aprovada em concurso público da Unifal- MG, Carla Gracioto Panzeri para 17 
avaliação de possível aproveitamento em alguma vaga em andamento. O diretor disse que no 18 
final da reunião colocará em votação para o assunto entrar ou não em pauta. Todos 19 
concordaram com o encaminhamento da direção. ASSUNTO 2  - Reencaminhamentos dos 20 
Coordenadores Pedagógicos e Grupo de Trabalho sobre as vagas docentes, a saber: vaga 21 
2: Docente para atuar de forma interdisciplinar no eixo de Humanidades e 22 
Empreendedorismo, particularmente na área de Ciências Sociais Aplicadas. Apreciação 23 
do pedido de remoção protocolado pelo professor Thales de A. e Tréz;  vaga 4: Docente 24 
para atuar na área de Recursos Hídricos com foco em Hidrologia e Planejamento e 25 
Gestão de Recursos Hídricos; vaga 5: Docente para atuar na área de Recursos Hídricos 26 
com foco em Hidrologia e Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos; vaga 6: Docente 27 
para atuar na área de água com foco em Tratamento de água e e Sistemas de 28 
Abastecimento de águas; vaga 10: Docente para atuar na área de Tratamento de 29 
minérios, com foco em separação sólido-líquido e projetos de usinas de beneficiamento 30 
mineral; vaga 11: Docente para atuar na área de Geoestatística e planejamento de lavra:  31 
Vaga 4 - Cláudio Antônio de Andrade Lima leu o perfil da vaga 4 reencaminhada pelo 32 
colegiado de Engenharia Ambiental contendo a justificativa para manter a titulação da vaga 33 
para mestrado e doutorado. Leonardo Henrique Soares Damasceno esclareceu, como membro 34 
do Núcleo Acadêmico de Engenharia Ambiental, a dificuldade de encontrar candidatos devido 35 
a grande procura de pessoas da área. Maria Gabriela Nogueira Campos enfatizou que abrindo 36 
também para mestrado não vai garantir que candidatos da área de Hidrologia e Recursos 37 
Hídricos façam o concurso. Após ler a justificativa das vagas 04 e 05 relacionado a área de 38 
Hidrologia e outras, o diretor disse que o documento não foi devidamente fundamentado com 39 
fatos já ocorridos nos concursos Públicos do campus de Poços de Caldas. Salientou ainda que 40 
a vaga 6 referente a área de Tratamento de água também não estava adequadamente 41 
justificada para abertura com titulação mínima de mestrado. Leonardo Henrique Soares 42 
Damasceno lamentou que o principal responsável pela elaboração dos perfis de tais vagas não 43 
tenha se prontificado a comparecer à reunião para participar da discussão e justificá-las; 44 
reiterou que no momento cumpria a função de suplente na Congregação e não de 45 
representante do Núcleo da Engenharia Ambiental, visto que já tinha solicitado seu 46 
afastamento do mesmo. Cláudio Lima sugeriu então que em reunião do Colegiado da 47 
Engenharia Ambiental, os documentos sejam revistos e que retornem em outra oportunidade 48 
para discussão em reunião da Congregação. O encaminhamento foi aprovado por 49 
unanimidade retirando a avaliação das vagas 4,5 e 6 de pauta. Vaga 5– suspensa; vaga 06– 50 



suspensa; vaga 10- O Diretor fez a leitura do memorando enviado pelo Núcleo Acadêmico de 51 
Engenharia de Minas com a justificativa de abertura do concurso público para mestre. 52 
Justificativa aprovada por unanimidade; vaga 11-  O Diretor fez a leitura do memorando 53 
enviado pelo Núcleo Acadêmico de Engenharia de Minas com a justificativa de abertura do 54 
concurso público para mestre. Justificativa aprovada por unanimidade; vaga 02-  O Diretor 55 
informou que desde setembro de 2012 o docente lotado no ICHL da UNIFAL-MG, Thales A. 56 
Tréz,  manteve contato com a Direção do ICT e Coordenação do BCT verificando 57 
primeiramente a possibilidade de remoção do campus de Alfenas para Poços de Caldas. 58 
Explicou a regulamentação interna para este tipo de solicitação, Resolução 40/2008 do 59 
CONSUNI que regulamenta o processo de remoção e destacou a importância e motivos de se 60 
fazer essa sondagem prévia. Quando os relatores das 23 vagas iniciais encaminharam os perfis 61 
da primeira remessa de vagas o diretor encaminhou para Thales A. Tréz, onde o perfil de 62 
atuação do mesmo não se enquadrou em nenhuma delas. Já na segunda remessa identificou-se 63 
elevada compatibilidade de perfil de vaga e do seu perfil de atuação profissional. Disse ainda 64 
que a relatoria do perfil da vaga 02 já analisou o currículo do interessado juntamente com o 65 
perfil da vaga que solicitaram e explicou que o papel da Congregação é deliberar sobre o 66 
encaminhamento da relatoria da vaga e de parecer do colegiado do BCT sobre a viabilidade 67 
da remoção. Maria Emília Almeida da Cruz Torres colocou a seguinte questão que norteou a 68 
tomada de decisão favorável: o perfil do interessado atenderá as demandas do ICT e o Núcleo 69 
Acadêmico de Humanidades? Foi feito uma reunião com o colegiado do BCT, onde 70 
solicitaram um parecer da relatoria acerca do perfil de Thales Tréz. Disse que muitos 71 
questionamentos foram feitos, principalmente pela área de formação do docente ser em 72 
Ciências Biológicas, mas enfatizou que nas grandes áreas o currículo atende as demandas do 73 
ICT perfeitamente. Encerrou dizendo que foi feita uma análise técnica minuciosa da vaga até 74 
a elaboração do parecer favorável. O professor Luiz Felipe Ramos Turci relatou brevemente 75 
quais foram esses questionamentos feitos na reunião com o colegiado do BCT. Com relação 76 
ao questionamento do colegiado sobre a habilidade do prof. Thales para  77 
ministrar os cursos de Ciência e Sociedade e Políticas e Direitos Humanos, o prof. Luiz Felipe 78 
disse que o colegiado respalda-se no parecer da prof. Maria Emília, única representante da 79 
área, e que, sem contar com o parecer da relatora,  o colegiado só teria certeza dessa 80 
habilidade se o docente tivesse atuado nessas unidades  curriculares como colaborador. 81 
Leonardo Henrique Soares Damasceno disse que participou de algumas relatorias de vaga 82 
contendo processo de redistribuição. Colocou que o perfil de vaga é definido a partir do 83 
levantamento das demandas da graduação. Explicitou sua discordância levando em 84 
consideração que a formação acadêmica contida na relatoria da vaga não é a mesma contida 85 
no currículo de formação de Thales Tréz. O Diretor colocou que devemos respeitar os 86 
encaminhamentos técnicos que cabem aos núcleos acadêmicos, pois aqui na Congregação, 87 
com exceção de Maria Emília Almeida da Cruz Torres, não há alguém com competência 88 
profissional na área de humanidades. Reiterou as limitações técnicas do ICT na discussão da 89 
importância da graduação sobre a pós-graduação e atuação profissional na área de 90 
humanidades. Ressaltou ainda que o docente que está pleiteando a vaga atua hoje no Instituto 91 
de Ciências Humanas e Letras. Leonardo Henrique Soares Damasceno salientou que eu 92 
nenhum momento contestou os encaminhamentos técnicos do núcleo acadêmico, apenas 93 
destacou ser muito incoerente a existência de dois documentos assinados pelo mesmo 94 
representante do núcleo de humanidades que são fundamentalmente conflitantes, notadamente 95 
no que diz respeito à sua formação de graduação. Maria Emília Almeida da Cruz Torres 96 
tomou a palavra como membro do Núcleo Acadêmico de Humanidades dizendo que os 97 
questionamentos e insegurança de Leonardo Henrique Soares Damasceno são pertinentes e 98 
legítimos. Disse que sentiu exatamente a mesma aflição no início da análise da vaga, mas a 99 
partir das informações contidas no currículo perceberam que atende às expectativas, além de 100 



ter feito contato em Alfenas para saber as áreas em que o docente atua, tendo uma resposta 101 
muito satisfatória. Maria Gabriela Nogueira Campos disse que concorda em partes com 102 
Leonardo Henrique Soares Damasceno, pois quando um interessado em redistribuição não 103 
atendia à escolaridade prevista na relatoria o pedido era indeferido, por outro lado, a 104 
Congregação não questionou a posição de nenhuma relatoria quando se tratava de 105 
redistribuição. Tânia Regina Giraldi sugeriu que o concurso fosse aberto pela quantidade de 106 
profissionais da área que se aplicava ao perfil inicial. Colocou em votação o direito de voz de 107 
Adriana Maria Imperador, bióloga e membro da relatoria, pudesse prestar maiores 108 
esclarecimentos. Sugestão aprovada por unanimidade. Adriana Maria Imperador esclareceu 109 
que o docente ser formado em Ciências Biológicas não interfere no desenvolvimento na área 110 
de humanidades, visto que o campo é muito abrangente possibilitando o seguimento em várias 111 
áreas, dependendo da pós-graduação. Como relatora, disse que estudaram minuciosamente 112 
cada detalhe da vaga para relatoria, buscando o melhor para o campus Poços de Caldas. Maria 113 
Emília Almeida da Cruz Torres agradeceu a confiança e toda a orientação que Cláudio 114 
Antônio de Andrade Lima prestou para que a decisão fosse tomada, mas ressaltou que em 115 
todo momento ele se eximia da situação, deixando a cargo do colegiado a decisão. Foi 116 
aprovado o direito de voz ao interessado, Thales A. Tréz que agradeceu a oportunidade de 117 
prestar esclarecimentos que a Congregação julgasse pertinente. Em relação a sua formação em 118 
ciências biológicas destacou sua formação e ênfase na Licenciatura e que tanto na graduação 119 
quanto no mestrado e doutorado sempre enfatizou e se desenvolveu nas áreas de 120 
Humanidades e Educação.  Osvaldo Adilson de Carvalho Junior questionou o motivo da 121 
solicitação  do Thales A Tréz  pela remoção para Poços de Caldas. O interessado disse que na 122 
Unifal-MG, campus Alfenas não possui grupos de pesquisa e não tem pares que trabalham na 123 
mesma linha que ele. Colocou ainda sua vocação e formação para atuação interdisciplinar e 124 
que seus trabalhos são externos à Unifal-MG – Alfenas, o que dará continuidade após uma 125 
futura remoção. Após ampla discussão, a indicação a Direção  pela congregação do ICT foi 126 
favorável a remoção, aprovada por unanimidade. Leonardo Henrique Soares Damasceno, após 127 
consultar os membros da congregação sobre o posicionamento anterior quanto às decisões 128 
encaminhadas pelos núcleos, informou que votou a favor para manter a coerência da 129 
congregação e respeitar a decisão da relatoria, embora discordasse fundamentalmente da 130 
forma como o processo foi encaminhado. ITENS INCLUÍDOS EM PAUTA: 1- Solicitação 131 
de professor substituto do novo Diretor do campus: Foi apreciado memorando da Direção do 132 
Campus de Poços de Caldas solicitando a abertura de edital para professor substituto. A 133 
Congregação aprovou por unanimidade com a ressalva de inclusão de parecer do colegiado do 134 
BCT. 2- Solicitação de Cláudio Araújo Júnior para  atuar como professor voluntário no ICT: A 135 
Congregação apreciou pedido de Cláudio Araújo Júnior para atuar em serviço voluntário no 136 
Instituto de Ciência e Tecnologia. Juntamente com o pedido veio o parecer favorável da 137 
coordenação de Engenharia Ambiental. O pedido foi aprovado por unanimidade. 3- 138 
Documento de Carla Gracioto Panzeri: Item incluído em pauta mediante aprovação da 139 
Congregação. Adriana Maria Imperador esclareceu que Carla Gracioto Panzeri foi aprovada 140 
em segundo lugar no concurso público realizado no campus Poços de Caldas e a candidata 141 
solicita que o ICT avalie a possibilidade de seu aproveitamento em algum dos perfis de vaga 142 
remanescentes. Cláudio Antônio de Andrade Lima propôs que a secretaria do ICT encaminhe 143 
o documento para todos os coordenadores pedagógicos  para avaliarem o pedido. 144 
Encaminhamento aprovado por unanimidade. Osvaldo Adilson de Carvalho Junior solicitou a 145 
não participação na discussão no próximo item de pauta alegando possível conflito de 146 
interesse e  deixou a reunião. 4- Aprovação da banca – edital 163/2012:  O diretor esclareceu 147 
que o concurso foi aberto para mestre devido à ausência de candidatos inscritos quando foi 148 
aberto para doutor. Disse que Maria de Fátima Sarkis, presidente da banca do edital 163/2012, 149 
encaminhou os nomes dos participantes da referida banca para aprovação prévia, a saber: 150 



Maria de Fátima Rodrigues Sarkis  – UNIFAL-MG (Presidente);  Lindolfo Soares – USP;  151 
Lineo Aparecido Gaspar Junior  – Unifal-MG; Carolina Del Roveri – Unifal-MG (Suplente). 152 
O encaminhamento da banca foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a registrar, 153 
eu, Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus 154 
Poços de Caldas, lavro a ata que segue assinada. 155 
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