
Ata da trigésima segunda reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas (extraordinária). Em vinte e 2 
cinco de junho de dois mil e treze, às quinze 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 da Congregação: Maria Gabriela 5 
Nogueira Campos, Carolina Del Roveri, Marcos Vinícius Rodrigues, Tatiana Cristina de 6 
Oliveira Mac Leod e Deivid Saldanha. ASSUNTO 1 – Encaminhamento do Colegiado de 7 
Engenharia Ambiental referente às alterações na redação dos pedidos de abertura de 8 
concursos públicos para as áreas de Hidrologia e Tratamento e Abastecimento de água: 9 
O diretor esclareceu que os pedidos de abertura dessas vagas já tinham sido apreciados e 10 
aprovados pela Congregação e tramitado em todas as estâncias, somente foi pedido a 11 
suspensão do andamento do processo de abertura. A alteração foi feita somente nos pontos da 12 
prova. Alteração aprovada por unanimidade. ASSUNTO 2 – Encaminhamento do BCT 13 
referente à relatoria de vaga docente para concurso público de professor de 3° grau na 14 
área de Física e Química – (23087.004038/2013-77): O Diretor lembrou que o 15 
encaminhamento havia sido feito sem o parcer do colegiado do BCT, mas ressaltou que agora 16 
seguiu a tramitação necessária. Disse ainda que pela complexidade do perfil da vaga, o 17 
colegiado e o núcleo já sugeriram os supostos nomes que farão parte da banca examinadora 18 
para que seja pré-aprovado na Congregação. Perfil de vaga e banca examinadora aprovada por 19 
unanimidade. ASSUNTOS PERTINENTES: O Diretor disse que recebeu da Copeve um 20 
documento solicitando a indicação de um representante do ICT para compor a comissão de 21 
estudos ingressos na Unifal no período de 2014 e 2015. Sugeriu então repassar o documento 22 
para a coordenação do BCT para indicar um membro do Colegiado, já que tem contato direto 23 
com o início dos alunos. Foi apreciado e aprovado pelos membros da Congregação a banca 24 
que examinará os candidatos inscritos no edital 160/2012, são eles: Maria Gabriela Nogueira 25 
Campos, Marlus Rolemberg, José Antônio Silveira Gonçalves, Théo G. Kieckbusch, Érika 26 
Coaglia Trindade Ramos e Iraí Santos Junior. Composição da banca aprovada por 27 
unanimidade. Maria Gabriela Nogueira Campos questionou qual a posição da Progepe com 28 
relação aos pedidos de alteração de férias. O Diretor disse q encaminhou os trinta e quatro 29 
pedidos e a Progepe mostrou impedimento do gozo das férias ser entre 2014 e 2015 e pediu 30 
para que a Pró-Reitoria formalizasse a presposta e ainda está æguardando. Nada mais havendo 31 
a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia 32 
do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 33 
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