
Ata da vigésima sexta reunião ordinária da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia 1 
– ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. Em doze de março de 2 
dois mil e treze, às quatorze horas e quinze minutos, na sala B206 do Campus Avançado de 3 
Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor Cláudio Antônio de Andrade 4 
Lima, reuniram-se os membros titulares da Congregação: Alencar José de Faria, Cristiano 5 
Ramos da Cunha, Gian Paulo Giovanni Freschi, Maria Gabriela Nogueira Campos, Maurício 6 
Guimarães Bergerman, Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, a docente suplente Renata 7 
Piacentini Rodriguez, para discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação das atas da 8 
24° e 25° Reunião da Congregação: Atas encaminhadas por e-mail para apreciação e 9 
aprovadas por unanimidade nesta reunião. ASSUNTO 2  - Aprovações Ad referendum:  O 10 
diretor informou que foram aprovados dois documentos ad referendum. Um referente à ação 11 
de extensão “Campeonato interno de futsal”, coordenado pelo docente Rodrigo Sampaio 12 
Fernandes. Outro documento foi encaminhado para Reitoria com a indicação de membro 13 
titular (Alencar José de Faria) e membro suplente (Iraí Santos Júnior) para representar o ICT 14 
junto ao Conselho Curador da Unifal-MG. O Diretor explicou que foi feito um levantamento 15 
na última assembleia do Instituto, solicitando quem se interessava em ocupar as vagas como 16 
representantes no Conselho Curador, porém não houve manifestação de nenhum docente. 17 
Devido ao curto prazo para essa indicação, foi conversado diretamente com esses docentes 18 
que aceitaram representar nosso Instituto nesse Conselho tão importante para a Instituição. 19 
Aproveitou a oportunidade para agradecer ao professor Alencar José de Faria pelo aceite para  20 
mais uma missão institucional.  Atos ad referendum aprovados por unanimidade. ASSUNTO 21 
3 – Editais para os perfis de vaga 4 (Recursos Hídricos com foco em Hidrologia e 22 
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos) e 6 (Área de água com foco em tratamento 23 
de água e sistemas de abastecimento de água) reenviado pelo colegiado de Engenharia 24 
Ambiental: O Diretor explicou que o colegiado de Engenharia Ambiental abrirá somente o 25 
perfil da vaga 4, deixando o perfil de vaga 5, que é exatamente o mesmo que o da vaga 4, para 26 
outro momento, possibilitando assim,   avaliar um pedido de redistribuição de docente da 27 
Universidade Federal da Bahia para Unifal-MG. Caso o pedido seja indeferido, o mesmo 28 
colegiado julgou pertinente não comprometer a vaga, deixando para eventual aproveitamento 29 
do concurso que será realizado em julho. O colegiado acatou a sugestão da Congregação para 30 
alteração do perfil de vaga 4 e elevou o título para doutorado. Já o perfil de vaga 6 31 
permaneceu a titulação mínima para mestre, justificado pela necessidade do perfil de 32 
graduação em Engenharia Ambiental e pela limitação de doutores com esta formação. Os 33 
perfis de vagas foram aprovados por unanimidade. ASSUNTO 4 – Edital para processo 34 
seletivo do professor substituto do Diretor do Campus: O Diretor informou que Rodrigo 35 
Sampaio Fernandes solicitou abertura de processo seletivo para professor substituto, já que o 36 
mesmo assumiu o cargo de diretor do campus de Poços de Caldas com a saída do docente 37 
Rodrigo Fernando Costa Marques. Disse ainda que o documento do diretor do Campus foi 38 
encaminhado ao Colegiado do BCT que analisou o pedido do perfil de vaga e julgou 39 
pertinente a solicitação, mas entende que a escolaridade exigida na documentação deveria ser 40 
mais abrangente e propôs que fosse graduação em cursos das áreas de Ciências Exatas e da 41 
Terra ou Engenharias, que tenham no mínimo o título de mestre nas grandes áreas de Ciências 42 
Exatas e da Terra ou Engenharias. Cláudio Antônio de Andrade Lima sugeriu que fosse 43 
acatada a sugestão do colegiado do BCT com as seguintes alterações: Graduação em 44 
Matemática, Física, Estatística, Ciência da Computação, Bacharelado em Ciência e 45 
Tecnologia, Engenharias, Química com mínimo o título de mestre nas grandes áreas de 46 
Ciências Exatas e da Terra ou Engenharias. Encaminhamento aprovado por unanimidade. 47 
ASSUNTO 5 – Relatório sobre a gestão do ICT de 2012 e planejamento de atividades 48 
para 2013: O Diretor esclareceu que os itens 5 e 6 da pauta referem-se aos itens apresentados 49 
em assembleia para deliberação na Congregação. Osvaldo Adilson de Carvalho Júnior 50 



questionou ao diretor se o relatório de prestação de contas deveria ser em formato de texto 51 
para aprovação, para resguardar a direção. O Diretor disse que ainda não está regulamentada o 52 
formato e que optou por enviar os folhetos referentes aos slides apresentados e discutidos em 53 
assembleia, mas que poderia providenciar caso fosse o entendimento de todos. Informou que a 54 
gestão e controle dos recursos de diárias e custeio para as unidades acadêmicas ainda são 55 
gerenciados e registrados pelas pró-reitorias de Planejamento e Administração da Unifal-MG 56 
e  a Reitoria ainda não encaminhou suas contas para apreciação dos órgãos competentes. 57 
Quanto as diárias e afastamentos, informou que as informações do ICT são atualizadas 58 
mensalmente pelo boletim interno. Em Relação ao uso do recurso de custeio, informou que no 59 
início do ano, junto às contas da Reitoria, são apresentados todos os gastos efetivados por 60 
unidade acadêmica, comparando com o orçamento disponibilizado. Agradeceu a sugestão e se 61 
comprometeu a documentar melhor os gastos para conhecimento da Congregação na próxima 62 
reunião. Maurício Guimarães Bergerman parabenizou o relatório da direção e sugeriu que 63 
fosse elaborado uma planilha de atribuições das atividades de cada docente, como a proposta 64 
por comissão designada por esta congregação para este fim, buscando visar a transparência na 65 
instituição. O Diretor disse que essa planilha já será implantada no próximo semestre para 66 
conseguir visualizar melhor a equidade de distribuições de funções e atribuições, e guiar a 67 
descentralização no ICT. A Proposta foi aprovada por unanimidade, bem como, o referendo da 68 
decisão da assembleia de aprovação do relatório de gestão do ICT em 2012. ASSUNTO 6 – 69 
Apreciação do projeto de implantação da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências: O 70 
diretor esclareceu a opção de desmembrar o projeto pedagógico do projeto de implantação das 71 
licenciaturas com vistas a acelerar a tramitação no colegiado de graduação e CEPE. Gian 72 
Paulo Giovanni Freschi ressaltou que o trabalho elaborado para implantação da Licenciatura 73 
Interdisciplinar em Ciências foi muito bem colocado e fundamentado, não sobrepondo a 74 
nenhum projeto já existente na instituição e foi muito bem apresentado pelo docente Gustavo 75 
do Amaral Valdiviesso em assembleia ocorrida dia 26/02/2013. O Projeto de implantação em 76 
questão foi aprovado por unanimidade. ASSUNTO 7 – Afastamento dos professores 77 
Gustavo do Amaral Valdiviesso e Antônio Donizetti de Souza: O diretor informou que 78 
possui dois afastamentos superiores a dois dias para serem aprovados. Um deles é do docente 79 
Gustavo do Amaral Valdiviesso. O afastamento não trará prejuízo para a instituição, uma vez 80 
que terá substituto nos dias solicitados. Outro afastamento é do docente Antônio Donizetti de 81 
Souza, que ocorrerá no feriado da Semana Santa, não trazendo também prejuízos nenhum 82 
para a instituição. Afastamentos aprovados por unanimidade. Informou também que o docente 83 
Maurício Bergerman se afastará na segunda- feira, terça-feira, e quarta-feira da semana santa 84 
não causando prejuízos para a instituição, uma vez que não ministrará aulas nesses dias. 85 
Antecipou ainda que o docente Gunther Bruxa fará um afastamento também superior a dois 86 
dias, no início de abril para finalizar assuntos pendentes na instituição de origem que estão 87 
atrasando seu processo de redistribuição. Solicitará um documento contendo informações 88 
sobre quem substituirá no período de ausência. Os dois afastamentos que entraram em pauta 89 
foram aprovados por unanimidade. ASSUNTO 8 – Aprovação prévia de sugestões de 90 
nomes para compor bancas de concursos previstos para abril/2013: O Diretor leu os 91 
nomes sugeridos para compor a banca de concurso para professor de 3° grau do edital 92 
166/2012: Membros titulares (Profa. Dra. Maria Gabriela Nogueira Campos – Unifal-MG 93 
(presidente); Profa. Dra. Érika Coaglia Trindade Ramos – Unifal -MG; Prof. Dr. Iraí Santos 94 
Junior – Unifal-MG; Prof. Dr. Gustavo do Amaral Valdiviesso – Unifal-MG; Prof. Dr. Theo 95 
Guenter Kieckbusch – Unicamp) e membros suplentes (Profa. Dra. Giselle Patrícia Sancinetti 96 
– Unifal-MG; Prof. Dr. Marcos Vinícius Rodrigues – Unifal-MG; Profa. Dra. Neide 97 
Aparecida Mariano – Unifal-MG). Nomes para compor a banca do edital 166/2012 aprovada 98 
por unanimidade. O Diretor leu os nomes sugeridos para compor a banca de concurso para 99 
professor de 3° grau do edital 168/2012: Membros titulares (Profa. Dra. Carolina Del Roveri – 100 



Unifal-MG (presidente) ; Prof. Dr Alfeu Saraiva Ramos – Unifal-MG; Prof. Dr. Renato de 101 
Moraes – USP) e membros suplentes (Profa. Dra. Ana Olívia Barufi Franco Magalhães – 102 
Unifal-MG; Prof. Dr. Antenor Zanardo – Unesp). Composição da banca aprovada por 103 
unanimidade.  O Diretor leu os nomes sugeridos para compor a banca de concurso para 104 
professor de 3° grau do edital 158/2012: Membros titulares ( Prof. Dr. Diego de Souza 105 
Sardinha – Unifal-MG (Presidente); Profa. Dra. Renata Piacentini Rodriguez – Unifal-MG; 106 
Prof. Dr. Valdir Schalch – USP) e membros suplentes (Profa. Dra. Giselle Patrícia Sancinetti – 107 
Unifal-MG; Prof. Dr. Antônio Donizetti Gonçalves de Souza – Unifal-MG). O Diretor 108 
ponderou sobre o risco de ter apenas um nome de membro externo que na eventualidade de 109 
um conflito de interesse comprometeria a composição da banca.  Ponderou sobre o nome da 110 
Giselle já estar em outra banca no mesmo período. Sugeriu que fossem acrescentados mais 111 
alguns nomes de membros externos para compor a banca, tais como: Electo Silva Lora da 112 
UNIFEI e Marcos Cesar Castro da UNESP e ainda disponibilizou seu nome, caso haja 113 
necessidade, de fazer parte da banca como suplente.  Composição da banca aprovada por 114 
unanimidade com as novas sugestões, devendo o encaminhamento final dos nomes após o 115 
término das inscrições serem feito pelo presidente da banca. ASSUNTO 9 – Discussão sobre 116 
as consultas para indicação de representantes do ICT no Consuni e CPPD: O Diretor 117 
esclareceu que já foi aprovado o novo regimento da CPPD que conta com representantes das 118 
unidades acadêmicas. Gabriela Nogueira Campos sugeriu que fossem  abertas as inscrições 119 
para as pessoas interessadas em participar se inscrevessem. Gian Paulo Giovanni Freschi 120 
sugeriu que fosse conversado com as 4 pessoas que já haviam mostrado interesse em 121 
representar o ICT junto a CPPD para indicarem apenas dois nomes, caso não decidam entre si, 122 
abriremos para comunidade indicar. Sugestão do docente aceita e aprovada por unanimidade. 123 
O Diretor explicou que para indicarmos representantes do ICT junto ao Consuni teremos que 124 
ter eleição. Sugeriu então que a secretaria do ICT abra para inscrição da chapa dos 125 
interessados para que possamos decidir como será definido essa representação. Caso haja 126 
mais de uma chapa inscrita realizaremos uma eleição para saber qual a preferência da 127 
comunidade. Sugestão aceita e aprovada por unanimidade. ASSUNTO 10 – Discussão do 128 
processo de eleição da Congregação do ICT: O Diretor lembrou os membros da 129 
Congregação que o mandato da atual composição vence no início de maio, sugerindo que a 130 
eleição ocorra antes da Semana Pedagógica. Explicou que de acordo com o Regimento do 131 
ICT, todos lotados no Instituto são elegíveis, até que haja alguma manifestação contrária. O 132 
encaminhamento da direção é que faça uma consulta junto à comunidade para verificar o 133 
interesse dos docentes em participar da comissão eleitoral, que automaticamente tornará os 134 
participantes inelegíveis. Após a consulta faremos uma assembleia dia 26/03/2013 para 135 
esclarecimentos. Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 11 – Informes 136 
Gerais: Cláudio Antônio de Andrade Lima e Alencar José de Faria apresentaram um resumo 137 
das discussões acerca da reformulação dos núcleos acadêmicos do ICT. Disseram que a 138 
comissão de criação de Núcleos fará mais uma reunião e levará para conhecimento da 139 
assembleia no próximo dia 26/03/2013. Nada mais havendo a registrar, eu, Thaís Reis da 140 
Silva, Secretária Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, 141 
lavro a ata que segue assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 142 
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