
Ata da segunda reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 

Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em quinze de junho 

de 2011. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

No dia quinze de junho de dois mil e onze, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala 

B207 do Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, 

professor Cláudio Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da 

Congregação: Alencar José de Faria, Gian Paulo Giovanni Freschi, Maria Emília 

Almeida da Cruz Tôrres,  Maurício Guimarães Bergerman, Osvaldo Adilson de 

Carvalho Júnior, Cristiano Ramos da Cunha e o primeiro membro suplente: Leonardo 

Henrique Soares Damasceno, para discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Apreciação 

dos Editais de processos seletivos para professores temporários: O Diretor do ICT 

esclareceu que a reunião extraordinária foi convocada por conta da urgente necessidade 

de prestar informações à Congregação do ICT acerca do andamento dos Editais dos 

processos seletivos para professores temporários, previstos para acontecer no início do 

mês de julho de 2011. O Diretor registrou a presença do professor convidado Antônio 

Donizetti Gonçalves de Souza, presidente do Núcleo Docente Estruturante do 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia – BCT e informou que os Núcleos Docentes 

Estruturantes do BCT e das Engenharias tem trabalhado juntos na definição do perfil dos 

candidatos. O professor Antônio Donizetti Gonçalves de Souza esclareceu que as três 

comissões de revisão e aprimoramento dos Projetos Pedagógicos das Engenharias 

Ambiental, Química e de Minas fizeram levantamento dos perfis de professores 

temporários para atendimento das demandas até os oitavos períodos das Engenharias, 

priorizando a interdisciplinaridade. O Diretor acrescentou que estão disponíveis dezessete 

vagas e que há um grande risco de não serem totalmente preenchidas por falta de 

candidatos devido aos salários pouco atrativos. O professor Antônio Donizetti Gonçalves 

de Souza ressaltou que a interdisciplinaridade requer a participação de mais docentes para 

que as disciplinas tenham característica de unidades curriculares, portanto os perfis 

previamente definidos visam esta integração. O professor estará inserido num contexto de 

integração do conhecimento e não vinculado à Engenharia ou ao BCT. O professor 

Alencar José de Faria questionou sobre a data em que os Editais serão montados. Ao que 

o Diretor esclareceu que estes encontram-se prontos, contudo ele achou por bem 

disponibilizá-los para apreciação de todo o ICT e após discussão das sugestões fazer o 

fechamento da proposta final de utilização das vagas. Foi sugerido que as datas de 

realização dos processos seletivos não comprometam as férias dos docentes que estarão 

envolvidos nos trabalhos. O professor Alencar José de Faria argumentou que a questão da 

multidisciplinaridade está com viés assimétrico. Certas áreas se colocam a serviço da 



interdisciplinaridade e outras são apenas favorecidas, mas não tem perfil tão 

interdisciplinar. Envolvem vários conhecimentos, mas estão dentro de um contexto 

tradicional. Ele sugeriu cautela para que determinadas áreas não sejam enfraquecidas. O 

Diretor do ICT ressaltou que a vaga de professor temporário proporciona a chance de 

experimentar uma aplicação mais ampla do conceito de unidades curriculares e 

confirmação de adequação do perfil, já que a nomeação é por tempo determinado. O 

professor Gian Paulo Giovanni Freschi questionou se os docentes nomeados irão reduzir 

a carga horária dos docentes efetivos ou se irão atuar em novas disciplinas. O Diretor do 

ICT esclareceu que a partir do próximo semestre, os professores poderão se inscrever 

para atuarem nas unidades curriculares e diretrizes gerais para que se reduza a carga 

horária em sala de aula dos docentes do quadro permanente, oportunizando maior tempo 

de dedicação às atividades estruturantes dos projetos pedagógicos e de consolidação do 

Campus de Poços de Caldas. Essa iniciativa tem o propósito de evitar que os professores 

efetivos repitam as mesmas aulas, particularmente, aulas práticas, para turmas diferentes, 

abrindo-se a oportunidade de atuação como coordenadores de unidades curriculares, 

ficando os professores temporários tutoriados pelos professores efetivos. Discutiu-se 

também a importância da valorização dos pilares do projeto pedagógico de implantação 

do Campus de Poços de Caldas e priorização de ações estruturantes que evitem a 

departamentalização. O professor Leonardo Henrique Soares Damasceno acrescentou que 

a interdisciplinaridade só é evidente no Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – Piepex, visto que há integração de várias formações trabalhando de forma 

integrada, ou seja, os projetos são multidisciplinares. Segundo ele, é urgente resgatar o 

Piepex. O professor Maurício Guimarães Bergerman sugeriu separar a demanda de vagas 

e priorizar as mais urgentes, haja vista que atingir o perfil ideal é demorado, sendo 

necessário definir qual a atividade em que o professor temporário estará envolvido, 

disponibilizando uma tabela clara da demanda de docentes até o fim de cada  curso para 

maior esclarecimento dos integrantes do ICT. A professora Maria Emília Almeida da 

Cruz Tôrres argumentou que a contratação temporária representa um grande laboratório, 

proporcionando a possibilidade de verificação. Ela sugeriu que o processo seletivo seja 

realizado apenas para as vagas mais urgentes. Após ampla discussão, o Diretor do ICT 

propôs enviar, até sexta-feira, dia dezessete de junho de dois mil e onze as propostas de 

editais prioritários levantados junto aos Núcleos Docentes Estruturantes do BCT e 

Engenharias, com indicação de nomes de relatores que receberão as sugestões e 

comentários após apreciação de todos os docentes do ICT. Por sua vez os relatores 

encaminharão aos Núcleos Docentes Estruturantes do BCT e Engenharias a relatoria para 

posicionamento e encaminhamento para a Congregação. Ficou agendada nova reunião 



desta congregação para o dia vinte e um de junho, às quatorze horas para deliberação. 

Nada mais a registrar, eu, Keri Ribeiro Prosperi, Secretária do Instituto de Ciência e 

Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente assinada 

pelos membros presentes e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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