
Ata da vigésima oitava reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas (extraordinária). Em dois de 2 
abril de dois mil e treze, às quatorze horas e quinze minutos, na sala E206 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, Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Maria Gabriela Nogueira Campos, Maurício 6 
Guimarães Bergerman e Osvaldo Adilson de Carvalho Junior para discutir a seguinte pauta: 7 
ASSUNTO 1 – Aprovação das atas das 26° e 27° Reuniões da Congregação: O Diretor do 8 
ICT, professor Cláudio Antônio de Andrade Lima, primeiramente agradeceu a presença de 9 
todos e logo em seguida a ata da 26° e ata da 27° Reunião da Congregação foram aprovadas 10 
por unanimidade. ASSUNTO 2  - Deliberação dobre os encaminhamentos da assembleia: 11 
O diretor expôs para aprovação assuntos discutidos em assembleia ocorrida no dia 12 
26/03/2013. O primeiro assunto colocado em pauta foi a nova composição de chapa para 13 
representação do ICT junto ao Consuni, tendo como representantes Cássius Anderson 14 
Miquele de Melo (titular) e Rodrigo Sampaio Fernandes (suplente), visto que foram os únicos 15 
interessados incritos para assumir essa nova representação. Indicação aprovada por 16 
unanimidade. Segundo assunto discutido foi a indicação de três docentes para compor a 17 
Unidade Especial Núcleo de Gestão do Conhecimento, sendo eles: Leonardo Henrique Soares 18 
Damasceno, Liliane Dolores Fagundes e Rogério Esteves Salustiano. Indicação aprovada por 19 
unanimidade. O terceiro encaminhamento da assembleia foi a indicação de um servidor lotado 20 
no Instituto de Ciência e Tecnologia para integrar a Comissão para fiscalização do 21 
cumprimento das normas de funcionamento do Restaurante Universitário. Alessandra Fanger 22 
se propôs a participar dessa comissão. Proposta aprovada por unanimidade. O Diretor 23 
lembrou que a próxima reunião ordinária da Congregação está prevista para dia 09/04/2013, 24 
mas sugeriu que fosse adiada para dia 16/04/2013 para que seja feita a última reunião deste 25 
mandato da Congregação para que seja abordado o fechamento de carga horária para o 26 
próximo semestre, antes da nova composição. Sugestão da direção aprovada por unanimidade. 27 
Disse ainda que as Unidades Curriculares que estão sob responsabilidade de Gunther Bruxa e 28 
Romero Francisco Vieira Carneiro continuarão como estão, já que antes que a redistribuição 29 
seja concluída os mesmos encontram em Lotação Provisória no ICT. Informou também que 30 
atribuirá Unidade Curricular para ser de responsabilidade do docente Thales Tréz, já que seu 31 
processo de remoção está em tramitação e o mesmo se comprometeu a começar o próximo 32 
semestre letivo exercendo suas atribuições nesse Instituto. Cláudio Antônio de Andrade Lima 33 
esclareceu que o calendário acadêmico de 2013 tem apenas 45 dias não letivos, sendo esses os 34 
dias que os docentes gozarão as férias sem que as aulas sejam afetadas. Se comprometeu em 35 
levar as questões de alterações de férias para discussão junto à Reitoria e discutirá na reunião 36 
da Congregação que acontecerá dia 16/04/2013 o que foi  acordado. Nada mais havendo a 37 
registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do 38 
Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 39 
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