
Ata da trigésima sétima reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. Em três de setembro de dois 2 
mil e treze, às quatorze horas e quinze minutos, na sala F-201-E do Campus Avançado de 3 
Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor Cláudio Antônio de Andrade 4 
Lima, reuniram-se os membros da Congregação: Leonardo Henrique Soares Damasceno, 5 
Mayk Vieira Coelho, Fabiano Cabañas Navarro, Maria Gabriela Nogueira Campos, Caroliona 6 
Del Roveri, Marcos Vinícius Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos, Deivid Saldanha e a suplente 7 
Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod. ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 35° Reunião 8 
da Congregação: Os membros apreciaram a referida ata e aprovaram por unanimidade. 9 
ASSUNTO 2 – Conferência da carga horária docente referente ao 2° semestre letivo de 10 
2012: O Diretor explicou que houve muitos equívocos com relação as atribuições de carga 11 
horária do 2° semestre letivo de 2012 e que será necessário ampla revisão para aprovação da 12 
ata. Sugeriu então que o item fosse retirado de pauta para estudo e conferência. Sugestão 13 
acatada por unanimidade. ASSUNTO 3 – Associação de docente aos horários dos cursos de 14 
graduação – Sugestão de alteração da proposta inicial do Colegiado do BCT: O Diretor 15 
explicou que foi encaminhado aos Colegiados de curso fazerem proposta de horário e 16 
sugestão de nomes para atribuição de aulas para o 2° semestre letivo de 2013, otimizando as 17 
aulas laboratoriais e com a indicação somente de nomes de docentes que no momento já 18 
fazem parte do ICT. Salientou que os colegiados apresentaram as propostas em tempo e 19 
contento. Disse ainda que a coordenadora de Engenharia Química, Giselle Patrícia Sancinetti, 20 
juntamente com a docente Maria Gabriela Nogueira Campos solicitaram uma alteração do 21 
horário encaminhado pela coordenação do BCT, para que a docente Mariana Altenhofen da 22 
Silva lecionasse a Unidade Curricular “Operações Unitárias I”. Salientou que o Colegiado do 23 
BCT só concordaria a alteração depois da anuência e conhecimento da Congregação. Trata-se 24 
de uma alteração simples de inversão de horário com turmas práticas de Ciência e Tecnologia 25 
de Materiais de Sexta feira para Segunda feira. A Engenharia Química ainda solicitou 26 
inversão de horários de aulas teóricas e práticas de Mecânica dos fluidos para viabilizar a 27 
contribuição do Professor Iraí na unidade Curricular. As propostas de alteração solicitada pela 28 
Engenharia Química foram aprovadas por unanimidade. O Diretor aproveitou a oportunidade 29 
e propôs que para efetivar a distribuição de carga horária para o 1° semestre letivo de 2014 30 
seja criado um grupo de trabalho com um representante de cada colegiado, coordenação de 31 
laboratório, representante dos técnicos de laboratório, representante da secretaria de 32 
graduação, assessoria pedagógica e representante da Direção do ICT. Deivid Saldanha 33 
questionou quais são os critérios usados para distribuição de horário de cada técnico de 34 
laboratório e o Diretor disse que a diretriz principal é atender as demandas de aulas práticas 35 
previstas no horário e as necessidades para maior sucesso pedagógico. ASSUNTO 4 – 36 
Afastamento dos docentes: Maurício Guimarães Bergerman e Matheus Fernando 37 
Ancelmi: O Diretor explicou que o afastamento de Matheus Ancelmi ficará condicionado a 38 
portaria do Reitor, visto que trata de viagem para o exterior. Disse ainda que a coordenação de 39 
Engenharia de Minas aprovou o afastamento. Afastamentos aprovados por unanimidade. 40 
ASSUNTO 5 – Criação de comissão de estudo de viabilidade de novos cursos: O Diretor 41 
disse que tivemos poucos candidatos a participarem de comissões de viabilidade de 42 
implantação de novos cursos. Sugeriu que primeiramente seja definido o número de 43 
integrantes de cada comissão e divulgar para que os novos docentes participem. A 44 
Congregação aprovou o número mínimo de 3 docentes em cada comissão, caso não haja 45 
manifestação de interesse será indicado pela diretoria do ICT. Ressaltou que a comissão 46 
depois de formada terá prazo de 90 dias para finalizar o estudo de viabilidade. Proposta 47 
aprovada por unanimidade. A Congregação encaminha ainda que os processos de implantação 48 
de curso que já se encontram para apreciação em reunião da Prograd sejam retirados de pauta, 49 
visto que ainda não tem anuência da Congregação para tal encaminhamento, apenas para 50 



tramitação dos aspectos pedagógicos como opção de segundo ciclo. ASSUNTO 6 – Criação 51 
da Central de Atendimento ao aluno de Graduação: O Diretor prestou esclarecimentos  52 
sobre a divisão das salas do prédio do ICT. Disse que será feita uma alteração da sala da 53 
Secretaria de Extensão para ampliação e integração dos serviços prestados aos Discentes. O 54 
local atual da extensão voltará a ser sala de reuniões. De acordo com previa o projeto inicial, a 55 
extensão ocupará uma das 3 estações de trabalho que inicialmente seriam destinadas ao 56 
atendimento dos coordenadores. Assim a Central Integrada de Atendimento ao Discente 57 
(CIAD) integrará as secretaria de extensão, secretaria de coordenação de cursos, atendimento 58 
dos coordenadores de curso, pedagoga e assistente social. ASSUNTO 7 – Candidatura da 59 
Unifal-MG para sediar o 26° Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e 60 
Metalurgia Extrativa em 2015: O docente do curso de Engenharia de Minas explicou a 61 
importância de Poços de Caldas sediar o 26° Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e 62 
Metalurgia Extrativa, em 2015. Ressaltou que isso consolidaria e daria mais visibilidade ao 63 
curso de Engenharia de Minas ministrado na Unifal-MG. Candidatura aprovada por 64 
unanimidade. ASSUNTO 8 – Diretrizes para implantação da copa do prédio do ICT: O 65 
Diretor esclareceu que a copa do Instituto de Ciência e Tecnologia é local para refeições e 66 
integração, não podendo ser usada para reuniões, salientando que para essa finalidade existem 67 
salas específicas. Explicou também que foi feito pela secretaria do ICT pedido de compras de 68 
geladeira, fogão, micro-ondas, cafeteira expressa, sanduicheira, sendo indeferidos os pedidos 69 
da cafeteira expressa e sanduicheira. Sugeriu então que fosse feito consulta para  70 
levantamento de fundos a partir de contribuição de um valor mensal dos integrantes do prédio 71 
do ICT para que possamos comprar esses itens que não conseguimos adquirir e fazer a devida 72 
manutenção na copa e equipamentos quando necessário. Aprovado o encaminhamento por 73 
unanimidade. ASSUNTO 9 – Proposta do centro de convivência: O Diretor disse que 74 
encaminhará para Progepe na linha de “Qualidade de Vida do Servidor” uma solicitação de 75 
um espaço para que os integrantes do ICT possam usufruir de área de área de convivência 76 
para utilização nos intervalos das jornadas de trabalho, integrações de equipes de trabalho,  77 
comemorações, confraternizações, etc. Proposta aprovada por unanimidade. ASSUNTOS 78 
PERTINENTES: - Situação José Waldo – O Diretor esclareceu que o docente José Waldo, 79 
aprovado no concurso público de Engenharia Química da Unifal-MG, apresentou pedido de 80 
redistribuição da Universidade Federal de Goiás para Unifal-MG para não perder as 81 
progressões na carreira, mas o parecer do Colegiado acerca do pedido de redistribuição foi 82 
desfavorável, justificando a urgência em obter o professor. O Diretor explicou ao interessado 83 
que existem dois passos: recurso ao indeferimento ou cooperação técnica, disse ainda que o 84 
Colegiado não se opõe a cooperação técnica, mas que isso seja independente de 85 
redistribuição.  Centenário da Unifal-MG: Devido as comemorações do  centenário da Unifal-86 
MG que ocorrerá ano que vem, recebemos um convite para que os docentes interessados em 87 
ministrar mini-cursos se manifestem. Sugeriu então que seja aberta uma consulta à 88 
comunidade para manifestação e interesse. - Solicitação de técnicos e materiais para 89 
laboratório de Ciências da Engenharia dos Materiais: O Diretor lembrou que na última 90 
reunião foi criado um grupo de trabalho para avaliar a situação deste laboratório e a 91 
integração de equipamentos com os demais laboratórios do prédio das ciências da 92 
engenharias. Disse ainda que esse assunto já está em estudo pelo Comitê Gestor de 93 
Laboratórios. Nada mais havendo a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva do 94 
Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue assinada. 95 
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