
Ata da vigésima nova reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 1 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas (extraordinária). Em dezesseis 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, a suplente Tânia Regina Giraldi 7 
e os docentes convidados Giselle Patrícia Sancinetti e Cássius Anderson Miquele de Melo 8 
para discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 28° Reunião da 9 
Congregação: O Diretor do ICT, professor Cláudio Antônio de Andrade Lima, primeiramente 10 
agradeceu a presença de todos e logo em seguida a ata da 28° Reunião da Congregação foi 11 
aprovada por unanimidade. ASSUNTO 2  -Aprovações atos Ad referendum:  O diretor 12 
informou que encaminhou quatro memorandos para Pró-Reitoria de extensão para aprovação, 13 
sendo eles: “ Palestra: Análise comparativa da estabilidade da lavra por câmaras e 14 
pilares pelo método tradicional e seletivo em filões sub-horizontais de volfrâmio”, 15 
coordenado pelo docente Maurício Guimarães Bergerman; “ Palestra: A formação da 16 
mineração urbana no Brasil”, coordenado pelo docente Maurício Guimarães Bergerman; “ 17 
Palestra: Estruturas de fluxo e ambientes sedimentares”, coordenado pelo docente Stéfano 18 
Zincone e “ Palestra: Metamorfitos de alta pressão: fácies eclogito e xisto azul”, 19 
coordenado pelo docente Stéfano Zincone. Aproveitou o momento para informar que recebeu 20 
para aprovação da Congregação o projeto “ Curso preparatório ao Enem da Unifal-MG – 21 
Campus Poços de Caldas”, coordenado pelo docente Antonio Donizetti Gonçalves de Souza. 22 
Atos Ad referendum e projetos apreciados foram aprovados por unanimidade. 23 
ASSUNTO 3 – Aprovação do edital que regerá a eleição do novo mandato da 24 
Congregação: Foi apreciado por todos,  o edital que a comissão eleitoral elaborou para reger 25 
a eleição que escolherá os novos membros da Congregação. Osvaldo Adilson de Carvalho 26 
Junior propos que o item 2 do edital fosse retirado completamente. Cássius Anderson Miquele 27 
de Melo sugeriu uma possível alteração. O Diretor disse que o item II pode ser mantido 28 
devido ao curto prazo, mas sugeriu que a secretaria do ICT abrisse um período de inscrição 29 
para que todos aqueles que não quiserem fazer parte da nova composição da Congregação, 30 
manifeste seu desinteresse, dando ciência que de acordo com o regulamento do ICT todos são 31 
elegíveis. Proposta aprovada por unanimidade. ASSUNTO 4 – Atribuição de carga horária 32 
docente: O Diretor explicou a dificuldade de fechar carga horária docente sem a inclusão de 33 
todos os docentes aprovados em concurso público e redistribuições em andamento. A partir 34 
dessa dificuldade propôs atribuir as Unidades Curriculares em aberto aos docentes que o ICT 35 
atualmente dispõe. Giselle Patrícia Sancinetti questionou quantos docentes ainda faltam tomar 36 
posse para completar o quadro de docentes do ICT. O Diretor esclareceu que são dois de 37 
Engenharia Ambiental, 3 de Engenharia de Minas e 2 do BCT. Reafirmou a proposta de fazer 38 
somente um reajuste dos professores e suas competências. Alencar José de Faria se 39 
posicionou contra, argumentando que o encaminhamento das atribuições de aula tem que ser 40 
feito imediatamente pela Congregação. O Diretor explicou que houve uma estratificação não 41 
formal das atribuições de aulas. Disse ainda que no último ano esse assunto foi muito mais 42 
discutido. Salientou que os colegiados solicitam abertura de concursos em uma determinada 43 
área. para posteriormente modificarem a indicação dos docentes para outras unidades 44 
curriculares. Giselle Patrícia Sancinetti registrou seu incômodo ao se deparar com alguns 45 
docentes do ICT dizendo que está satisfeito com a baixa carga horária que lhe foi atribuído, 46 
enquanto outros docentes tem várias atribuições administrativas e uma carga horária muito 47 
elevada. Sugeriu que isso seja igualado nesse próximo semestre. O Diretor respondeu que as 48 
atribuições de cada docente vão ser formalizadas no início do próximo semestre letivo, dando 49 
ampla publicidade para que a comunidade possa tomar conhecimento e manifestar. Informou 50 



ainda que Alencar José de Faria, Cássius Anderson Miquele de Melo e Gustavo Valdiviesso 51 
não ficarão sobrecarregados e que esta trabalhando para a máxima equalização de carga 52 
horária possível. Mostrou sua indignação com relação à desgastante jornada de trabalho dos 53 
coordenadores de curso, propondo mudança nesse aspecto. Cássius Anderson Miquele de 54 
Melo observou que no próximo semestre ministrará aulas de pós-graduação em Alfenas, para 55 
que não haja conflito com a carga-horária do ICT. Sugeriu ainda que para os próximos 56 
semestres os docentes apresentem duas opções de Unidades Curriculares que tem condições 57 
de ministrar ao Instituto de Ciência e Tecnologia, uma do próprio núcleo e uma externa. O 58 
diretor se comprometeu também em discutir pendências com os docentes que não estarão de 59 
férias para que as atribuições de carga horária sejam finalizadas e compartilhadas com toda 60 
comunidade com a devida antecedência. Proposta aprovada por unanimidade. ASSUNTO 5- 61 
Aprovação de normas de uso dos laboratórios de informática: Devido à longa discussão 62 
do item anterior, o Diretor propôs que esse item seja retirado de pauta: Aprovado por 63 
unanimidade. ASSUNTO 6 – Assuntos pertinentes: O Diretor esclareceu acerca das férias 64 
docente, expondo a orientação que recebeu da Reitoria. Disse que foi feita uma reunião em 65 
Alfenas que contava com todos os dirigentes acadêmicos, Reitoria, Prograd e Progepe, onde 66 
decidiram que as férias deveriam ser gozadas nos 45 dias não letivos do ano e que aqueles que 67 
por algum motivo tiverem que se afastar em período letivo, deve apresentar no seu 68 
afastamento um documento constando quem substituirá sua ausência naquele período 69 
solicitado. Maria Gabriela Nogueira Campos entregou um documento contendo alteração de 70 
férias de alguns docentes que não concordaram em usufruir desse direito no final de semana 71 
ou em recesso da Instituição. O Diretor disse que provavelmente essas alterações não serão 72 
aprovadas haja vista a diretriz de atendimento ao princípio do interesse da administração 73 
pública. Alencar José de Faria sugeriu encaminhar o pedido e aguardar a decisão da 74 
administração superior. Cássius Anderson Miquele de Melo acrescentou ainda que houve 75 
falhas administrativas ao marcar as férias na primeira semana depois da prova final e em 76 
recessos e finais de semana. Essas falhas, por si só já justificam os pedidos de remarcação. 77 
Maria Gabriela Nogueira Campos salientou que todos os docentes interessados na alteração se 78 
comprometeram em não gozar desses dias em período letivo. O Diretor disse que 79 
encaminhará o documento para Progepe e que concorda com as alterações, mas que não 80 
assumirá compromisso de fiscalizar quem está compensando horas do recesso de final de 81 
ano tendo férias para tirar no período. O Diretor informou aos presentes que o Grupo 82 
de Trabalho do BCT decidiu o perfil docente das duas vagas restantes, mas que o 83 
assunto entrará em pauta na próxima reunião. Os professores Mauricio e Maria 84 
Gabriela solicitaram que se registre em ata que aleém das duas vagas para o BCT, ainda 85 
serão encaminhadas uma vaga para a engenharia química e uma vaga para a 86 
engenharia de minas, conforme encaminhamento dos colegiados dos respectivos cursos e 87 
do grupo de trabalho para discussão das vagas. Foram apreciados os afastamentos de 88 
Renata Piacentini Rodrigues e Gustavo Amaral Valdiviesso que tiveram trabalhos 89 
aprovados para apresentação em um Congresso que acontecerá na Espanha. Os 90 
afastamentos se darão do dia 21/06/2013 à 30/06/2013. Afastamentos aprovados por 91 
unanimidade. O Diretor explicou acerca dos Concursos Públicos que encontram 92 
suspensos pela Progepe para readequá-los na nova lei. Alencar José de Faria registrou 93 
sua indignação com a postura que a Progepe tem com relação ao ICT, erros constantes 94 
acontecem e sempre o ICT sai prejudicado. Sugeriu que a Congregação encaminhe uma 95 
reclamação formal para ouvidoria. Cláudio Antônio de Andrade Lima disse que a 96 
direção se propõe a fazer um encaminhamento de decisão da Congregação para a Pró-97 
Reitoria em questão, caso não resolva, encaminhará para ouvidoria. Encaminhamento 98 
do Diretor aprovado por unanimidade. Colocou em discussão a possibilidade de 99 
abertura dos concursos pendentes em Julho, contando apenas com Graduação. Maurício 100 



Guimarães Bergerman disse que os concursos da área de Engenharia de Minas sim. 101 
Maria Gabriela Nogueira Campos disse que da área de Engenharia Química prioriza a 102 
contratação de doutores e que, caso não seja possível exigir a titulação nos editais, seria 103 
mais interessante eles preferem aproveitar um concurso de outra instituição Federal que 104 
já tenha doutor aprovado., pois aceitando apenas com graduação estará de certa forma 105 
concordando com essa nova lei. Maurício Guimarães Bergerman sugeriu aguardar até 106 
06 de maio alguma resposta da Progepe,  caso não haja retorno, sugeriu fazer a escolha 107 
de graduação ou doutorado por área. Sugestão aprovada por unanimidade. Nada mais 108 
havendo a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Ciência e 109 
Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue assinada. 110 
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