
Ata da trigésima quarta reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. Em dezenove de julho de dois 2 
mil e treze, às dez 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: Fabiano Cabañas Navarro, Maria Gabriela 5 
Nogueira Campos, Alfeu Saraiva Ramos, Francisco José Cardoso, Tatiana Cristina de Oliveira 6 
Mac Leod, Deivid Saldanha e Cássius Anderson Miquele de Melo como convidado. 7 
ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 31° Reunião da Congregação: Ata apreciada pela 8 
Congregação e aprovada por unanimidade. ASSUNTO 2 – Solicitação de abertura de 9 
Concurso Público para a área de matemática em virtude da exoneração da professora 10 
Dra. Érica Regina Filetti Nascimento: O Diretor leu aos presentes o documento de 11 
solicitação de abertura do concurso público. Salientou que já foi aprovado pelo núcleo e que 12 
está devidamente documentado. Abertura de concurso público aprovada por unanimidade. 13 
ASSUNTO 3 – Parecer do colegiado do BCT sobre relatoria da vaga multidisciplinar: 14 
Física-Matemática (23087.004549/2013-99): O Diretor explicou que na última reunião da 15 
Congregação corrida dia 12 de julho de 2013 esse processo já tinha sido apreciado pelos 16 
membros presentes, onde solicitaram um documento da coordenação do BCT destacando o 17 
posicionamento do Colegiado. A resposta do coordenador do BCT foi analisada pelos 18 
membros. Com abstenção do voto de Cássius Anderson Miquele de Melo, a solicitação de 19 
abertura de concurso público  proposta pelo colegiado do BCT foi aprovada por 20 
unanimidade. ASSUNTO 4 – Viabilidade de implantação de novos cursos no campus de 21 
Poços de Caldas: O Diretor propôs que fosse encaminhado para o e-mail geral de todos os 22 
servidores e alunos do campus de Poços de Caldas uma consulta de preferências para 23 
definirmos os três novos cursos com maiores expectativas junto ao ICT. Maria Gabriela 24 
Nogueira Campos aproveitou a oportunidade para sugerir que fosse prorrogado por mais 15 25 
dias o prazo que a Coordenação do BCT tem para encaminhar o Projeto de Implantação da 26 
fase II do campus de Poços de Caldas. Sugestões aprovadas por unanimidade. ASSUNTOS 27 
INCLUSOS EM PAUTA: - O Diretor informou que a Diretoria do campus solicitou um 28 
representante docente para participar da comissão de acompanhamento do restaurante. A 29 
congregação sugeriu três nomes para uma consulta de disponibilidade, sendo eles: Fábia 30 
Castro Cassanjes, Iraí Santos Junior e Sylma Carvalho Maestrelli. - O Diretor informou que 31 
essa semana encerrou o Concurso Público regido pelo edital 160/2012, onde obtivemos 32 
apenas um candidato aprovado. Disse ainda que o mesmo já é professor do quadro 33 
permanente da Universidade Federal de Goiás e que já protocolou um processo de 34 
redistribuição, pois se ingressar na nossa instituição através da vacância iniciará como 35 
professor em início de carreira e terá uma significativa redução salarial. Ressaltou ser uma um 36 
pedido de redistribuição atípico, uma vez que o interessado é o único aprovado no Concurso 37 
Público. Maria Gabriela Nogueira Campos sugeriu que o processo passasse pelo Núcleo de 38 
Engenharia Química para parecer, não impedindo que a Congregação deixasse previamente 39 
aprovado caso a decisão fosse positiva. Cláudio Antônio de Andrade Lima sugeriu que essa 40 
pré aprovação fosse condicionada a um documento enviado pela Instituição de origem que o 41 
docente faz parte, liberando o mesmo para começar seus trabalhos junto à Unifal-MG a partir 42 
do início do próximo semestre. Pré aprovação condicionada ao documento aprovada por 43 
unanimidade. - Cássius Anderson Miquele de Melo registrou a importância de que toda 44 
documentação apreciada em Congregação seja encaminhada para os membros suplentes, 45 
mesmo não sendo convocados. - Fabiano Cabanas Navarro solicitou que seja feito as 46 
atribuições de carga/horária para o próximo semestre letivo de 2013. O Diretor disse que 47 
formalizará esse pedido aos coordenadores para que encaminhem em tempo hábil para 48 
apreciação na próxima reunião ordinária. Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod lembrou a 49 
importância de pensar nos laboratórios no momento da divisão de carga/horária. Nada mais 50 



havendo a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Ciência e 51 
Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue assinada. XXXXXXXXXXXX 52 
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