
Ata da trigésima primeira reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. Em onze de junho de dois mil 2 
e treze, às quatorze horas e quinze minutos, na sala E206 do Campus Avançado de Poços de 3 
Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor Cláudio Antônio de Andrade Lima, 4 
reuniram-se os membros da Congregação: Leonardo Henrique Soares Damasceno, Gian Paulo 5 
Giovanni Freschi, Mayk Vieira Coelho, Fabiano Cabanas Navarro, Maria Gabriela Nogueira 6 
Campos, Carolina Del Roveri, Marcos Vinícius Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos e Deivid 7 
Saldanha. Participaram como ouvintes os seguintes docentes: Alencar José de Faria, 8 
Alexandre Silveira, Andrea Paula Ferreira, Fábia Castro Cassamjes, Gael Yves Poirier, 9 
Roberto Bertholdo, Sylma Carvalho Maestrelli, Tânia Regina Giraldi. ASSUNTO 1 – 10 
Aprovação da ata da 30° Reunião da Congregação: Ata apreciada pelos membros da 11 
Congregação e aprovada por unanimidade.  ASSUNTO 2  - Aprovação atos ad referendum: 12 
O Diretor informou que encaminhou que no dia 10 de maio para a Pró-Reitoria de extensão 13 
memorandos de aprovações  dos projeto “Reativação do observatório astronômico de 14 
Poços de Caldas” coordenado pelo docente Cássius Anderson Miquele de Melo e o Projeto 15 
“Apoio à movimentos sociais na elaboração de Legislação Ambiental na estância 16 
Hidromineral de Águas da Prata”, coordenado pela docente Wilges Bruscato. Encaminhou 17 
também no dia 27 de maio para a mesma Pró-Reitoria aprovação do evento “II Encontro de 18 
Bacharelados Interdisciplinares”, coordenado pela pro-reitoria de gradução e 19 
coordenadores de cursos oferecidos no Campus de Poços de Caldas, aprovação da “2° 20 
Semana Interna de Capacitação dos Técnicos de Laboratório do ICT”, coordenado pela 21 
pedagoga Amanda Rezende Costa Xavier e aprovação da “Semana de desenvolvimento 22 
discente”, também coordenado pela pedagoga Amanda Rezende Costa Xavier. Atos Ad 23 
referendum aprovados por unanimidade. ASSUNTO 3 – Afastamentos superiores a dois 24 
dias de Maurício Guimarães Bergerman e Luciana Botezelli: O Diretor esclareceu aos 25 
membros que afastamentos superiores a 2 dias devem ser passados pela Congregação para 26 
aprovação. Afastamentos aprovados por unanimidade. ASSUNTO 4 – Solicitação de 27 
abertura de Processo Seletivo para professor substituto para cobrir licença gestante: O 28 
Diretor explicou que esse tipo de processo só pode ser realizado depois que o servidor entrar 29 
no seu período de licença gestante, porém temos vagas no banco de equivalência para 30 
professor substituto. Seu encaminhamento é de que o ICT use dessas vagas para que não haja 31 
prejuízos quando as docentes se afastarem. Encaminhamento aprovado por unanimidade. 32 
ASSUNTO 5 – Encaminhamento para agilização da conclusão do Projeto de 33 
Implantação do Campus de Poços de Caldas – fase II: O Diretor relembrou que a 34 
Congregação aprovou os projetos pedagógicos dos segundos ciclos das Engenharias Civis, 35 
Computação e de materiais condicionada a integração dos mesmos a um primeiro ciclo 36 
comum e com a incorporação da infraestrutura no formato de fase II do Projeto de 37 
implantação do Campus de Poços de Caldas. Na oportunidade foi destacada a necessidade de 38 
uma revisão do primeiro ciclo do BCT, com vistas a um modelo com maior flexibilização 39 
curricular, valorizando os pilares dos Bacharelados e ampliando a racionalidade do uso de 40 
recursos. Sugeriu que a atual Congregação estabeleça um prazo final para que Colegiado e 41 
NDE do BCT finalize os trabalhos de revisão para que o projeto da fase II de implantação 42 
possa seguir os tramites de aprovação interna na Unifal-MG. Para que esse projeto seja 43 
encaminhado, sugeriu 30 dias a partir da data de recebimento dessa deliberação. 44 
Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 6 – Proposta de criação de novas 45 
comissões para avaliação de viabilidade de implantação de novas engenharias – fase IV: 46 
O Diretor esclareceu que a fase III de implantação refere-se às Licenciaturas Interdisciplinares  47 
e vislumbrou a criação de novas  comissões para estudarem a viabilidade de implantação de 48 
novas engenharias em Poços de Caldas, fase IV. Alfeu Saraiva Ramos sugeriu que estudasse a 49 
possibilidade de envolver a área médica com engenharia, como Engenharia Médica ou 50 



Engenharia Biomédica. Maria Gabriela Nogueira Campos sugeriu Engenharia Biotecnológica, 51 
Engenharia de Bioprocessos. Leonardo Henrique Soares Damasceno sugeriu que fosse aberto 52 
um questionário on-line para a comunidade manifestar seu interesse em participar de futuras 53 
comissões e sugerir novos cursos. Encaminhamento do último docente aprovado por 54 
unanimidade. ASSUNTO 7 – Redistribuição Andrea Paula Ferreira (23087.002238/2012-55 
12): A Congregação aprovou por unanimidade o despacho do colegiado do BCT que 56 
considerou como não prioritária a redistribuição pleiteada frente a outras necessidades 57 
elencadas para utilização das vagas remanescentes destinadas a consolidação do BCT. 58 
ASSUNTO 8 – Proposta de valorização da docência encaminhada pelo coordenador do 59 
BCT (23087.003517/2013-76): Processo encaminhado por e-mail para apreciação dos 60 
membros da Congregação. O Diretor explicou que o coordenador do BCT solicitou que os 61 
recursos de diárias do ICT sejam usados como incentivo a docência do ensino de graduação.  62 
Leonardo Henrique Soares Damasceno enfatizou sua insatisfação com o texto do coordenador 63 
do BCT, visto que não concorda com a justificativa contida no processo, onde solicita recurso 64 
financeiro para incentivar o docente. A Congregação aprovou o pedido de Sylma Carvalho 65 
Maestrelli para justificar o processo encaminhado pelo BCT. Sylma Carvalho Maestrelli disse 66 
que a ideia do grupo quando abriu o processo não foi desmerecer nenhum tipo de trabalho que 67 
o docente desenvolve na instituição, mas que a ideia principal é estimular o gosto pela 68 
docência no ICT. O encaminhamento feito pelo diretor do Instituto foi que os usos prioritários 69 
dos recursos do ICT estejam relacionados a participação em eventos de interesse coletivo do 70 
ICT e que possam subsidiar incremento dos resultados dos projetos multidisciplinares.  71 
Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 9 – Solicitação do Colegiado de 72 
Engenharia Química de aproveitamento de candidato aprovado no concurso 169/2012: 73 
O Diretor prestou esclarecimentos a respeito do encaminhamento do Colegiado da Engenharia 74 
Química optando por aproveitamento de aprovado em concurso para suprir atendimento de 75 
perfil de vaga previamente estabelecido. Expôs ainda que considera pertinente o pedido de 76 
aproveitamento devido a sobrecarga de carga horário da docente responsável pela unidade 77 
curricular de operações unitárias. Pedido aprovado por unanimidade. ASSUNTO 10 – 78 
Solicitação do Colegiado de Engenharia Ambiental para a suspensão dos editais 79 
encaminhados para abertura: O Diretor informou que devido aos perfis dos aprovados nos 80 
últimos Editais da Engenharia Ambiental, alterações internas nas atribuições de aulas, 81 
exigência de doutorado para ingresso na carreira e necessidades apontadas pelo NDE da  82 
Engenharia Ambiental, o Colegiado do curso achou pertinente rever os perfis e pontos  83 
anteriormente estabelecidos. Pedido de suspensão aprovado por unanimidade. ASSUNTO 11 84 
– Relatoria de vaga docente para concurso público de Profesor de 3° Grau na área de 85 
conhecimento em Química – Interessados: Fábia Castro Cassanjes, Roberto Bertholdo e 86 
Tatiana Cristina Mac Leod: O processo advindo da vacância do docente Rodrigo Fernando 87 
Costa Marques foi apreciado pelos membros da Congregação e aprovado por unanimidade. 88 
ASSUNTO 12 – Relatoria de vaga docente para concurso público de Professor de 3° 89 
grau na área de Física e Química – Interessados: Alencar José de Faria, Sylma Carvalho 90 
Maestrelli e Tânia Regina Giraldi. (23087.004038/2013-77): O Diretor esclareceu aos 91 
presentes que o encaminhamento deveria ter sido feito pelo Colegiado do BCT e que ainda 92 
que havia dois pedidos de redistribuição aprovados pelo núcleo acadêmico de Física. Assim 93 
sendo, o encaminhamento do presidente da Congregação foi de esperar o parecer do 94 
Colegiado do BCT referente ao encaminhamento da utilização da vaga e pedidos de 95 
redistribuição, propondo se necessário a convocação de uma reunião extraordinária. 96 
Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 13 – Comunicados e assuntos 97 
pertinentes:  O Diretor informou que abriu para comunidade se manifestar com relação ao 98 
interesse em participar como representante do ICT junto ao Consuni. A única chapa inscrita 99 
foi de Iraí Santos Júnior como titular e Thaís Gama de Siqueira como suplente. Aprovado por 100 



unanimidade. Nada mais havendo a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva do 101 
Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue assinada. 102 
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