
Ata da vigésima sétima reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas (extraordinária). Em dezenove 2 
de março de dois mil e treze, às quatorze horas e quinze minutos, na sala B206 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, Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Maria Gabriela 6 
Nogueira Campos, Maurício Guimarães Bergerman e Osvaldo Adilson de Carvalho Junior 7 
para discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Definição da composição da comissão 8 
eleitoral para nova eleição de membros da Congregação: O Diretor do ICT, professor 9 
Cláudio Antônio de Andrade Lima, primeiramente agradeceu a presença de todos. Informou 10 
que foi aberta uma consulta para que os interessados em participar da comissão eleitoral da 11 
Congregação se inscrevesse, conforme encaminhamento da vigésima sexta reunião. Não 12 
obtivemos retorno algum, ficando então estabelecido que Gian Paulo Giovanni Freschi, 13 
conforme reunião passada, seja um dos dois docentes participantes da comissão. O técnico 14 
administrativo Cristiano Ramos da Cunha informou que Marcel de Freitas Santos participará 15 
representando os Técnicos Administrativos do Instituto de Ciência e Tecnologia. O Diretor 16 
indicou condicionalmente o nome do vice-diretor, Gael Yves Poirier para compor a comissão, 17 
sugerindo que haja assembleia para indicação caso o mesmo não aceite. Todos concordaram 18 
com o encaminhamento da direção. ASSUNTO 2  - Representação do ICT junto ao 19 
Consuni: O diretor informou que foi aberto para comunidade se inscrever caso houvesse 20 
interesse em representar o ICT junto ao Consuni. Houve somente inscrição de uma chapa, a 21 
saber: Cássius Anderson Miquele de Melo sendo titular e Rodrigo Sampaio Fernandes como 22 
representante suplente. Alencar José de Faria sugeriu que seja informado na assembleia que 23 
acontecerá na próxima terça-feira, dia 26/03/2013 para que todos tomem conhecimento dos 24 
dois novos representantes do Instituto. Chapa inscrita aprovada por unanimidade, acatando o 25 
encaminhamento de Alencar José de Faria. ASSUNTO 3 – Assuntos pertinentes: O Diretor 26 
esclareceu que a aprovação das bancas será ad referendum devido ao recesso e feriado em 27 
Alfenas, pois não se sabe ainda o número de inscritos e o nome dos mesmos. Informou 28 
também que o docente Maurício Guimarães Bergerman recebeu um convite para indicar dois 29 
representantes da Unifal-MG, campus Poços de Caldas, para participar de reuniões junto ao 30 
CREA. Osvail André Quaglio foi indicado pelo núcleo da Engenharia de Minas para ser o 31 
representante titular. Cláudio Antônio de Andrade Lima levou para conhecimento da 32 
Congregação relatório de gastos de compra do ICT e pagamento de diárias referente ao ano 33 
2012, conforme solicitado em reunião passada. Conforme documentação encaminhada para 34 
apreciação via e-mail, o diretor explicou que das vagas pertencentes ao Núcleo de Engenharia 35 
Ambiental, duas são para área de Hidrologia, e uma para área de Tratamento de água. Como 36 
havia um processo de redistribuição sendo avaliado pelo Colegiado, foi aberta somente uma, 37 
das duas vagas de hidrologia, para concurso público. Disse ainda que os membros do novo 38 
colegiado de Engenharia Ambiental atuaram como relatores do processo de redistribuição de 39 
Flavio Goncalves da UFBA. Informou ainda que os relatores, direção do ICT e coordenação 40 
do Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental mantiveram reunião presencial em Poços de 41 
Caldas com o interessado na redistribuição e fizeram uma análise curricular minuciosa e 42 
alguns questionamentos. A partir dessa reunião, os relatores e Coordenação da pós-graduação 43 
foram favoráveis ao pedido de redistribuição. O Diretor informou também que o interessado 44 
está pronto para entrar no modelo do campus Poços de Caldas, pois já atuou como 45 
coordenador do BCT na Universidade Federal da Bahia e participou de implantação de um 46 
novo campus. Maurício Guimarães Bergerman disse que se o pedido obteve parecer favorável 47 
tanto do Colegiado de Engenharia Ambiental quanto da coordenação da pós-graduação ele 48 
também se manifesta favoravelmente, mas enfatiza que existem ainda quatro vagas para 49 
serem aprovadas na Congregação, sendo 2 previamente destinada ao BCT, uma pertencente à 50 



Engenharia de Minas e uma pertencente à Engenharia Química. Relatou ainda que os 51 
Colegiados das vagas restantes optaram em discutir melhor o perfil de cada uma delas depois 52 
que os aprovados nos concursos já realizados entrarem em efetivo exercício, para verificarem 53 
qual área, dentro desses cursos, terá mais necessidade.Os presentes disseram entender a 54 
preocupação do docente e concordaram com o registro em ata das quatro vagas restantes, 55 
visando evitar possíveis confusões futuras quanto a destinação destas vagas. Todos 56 
concordaram com o parecer favorável ao pedido de redistribuição de Flávio Aparecido 57 
Gonçalves. O Diretor propôs que a ata fosse elaborada, mas assinada somente caso não haja 58 
interposição, após período de encaminhamento, apreciação  e manifestação da comunidade 59 
acerca do pedido de redistribuição,. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.O 60 
Técnico de Laboratório, Cristiano Ramos da Cunha, depois de apreciar a documentação 61 
referente aos pedidos de compra, questionou qual foi o critério usado para solicitar a compra 62 
de benzeno para a Unifal-MG, Poços de Caldas. Salientou ainda que a substância conta com 63 
uma legislação específica. O Diretor se responsabilizou de verificar quem solicitou o produto 64 
com as docentes Tânia Regina Giraldi e Giselle Patrícia Sancinetti, que são responsáveis 65 
pelos pedidos realizados. Nada mais havendo a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária 66 
Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que 67 
segue assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 68 
Presentes: 69 

Prof. Cláudio Antônio de Andrade Lima (Diretor do ICT) 70 

Prof. Alencar José de Faria 71 

Cristiano Ramos da cunha 72 

Prof.ª Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres 73 

Prof.ª Maria Gabriela Nogueira Campos 74 

Prof. Maurício Guimarães Bergerman 75 

Prof. Osvaldo Adilson de Carvalho Junior 76 

Thaís Reis da Silva (Secretária Executiva do ICT) 77 




