
Ata da trigésima oitava reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, 1 
da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. Em oito de outubro de dois 2 
mil e treze, às dezesseis 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: Gian Paulo Giovanni Freschi, Mayk Vieira 5 
Coelho, Fabiano Cabañas Navarro, Maria Gabriela Nogueira Campos, Marcos Vinícius 6 
Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos e a suplente Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod.  O 7 
docente titular Leonardo Henrique Soares Damasceno justificou o não comparecimento 8 
devido alguns imprevistos de saúde de sua filha. ASSUNTO 1 – Aprovação das atas da 36° 9 
e 37° Reunião da Congregação: Os membros apreciaram as referidas atas e aprovaram por 10 
unanimidade após pequenas correções. ASSUNTO 2 – Encaminhamento da Assembleia de 11 
08/10/13: Depois de votação dos docentes acerca do voto para reitor e vice-reitor, os 12 
representantes do Consuni levarão duas propostas do ICT como encaminhamento, sendo elas: 13 
votos dos docentes e Técnicos-Administrativos em chapa única, tendo como peso 85% e 14 
discentes 15%, ou continua coma atual, 70% o peso do voto docente, 15% de técnico-15 
administrativo e 15% dos discentes. Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 16 
3 – Afastamentos e diárias de Gunther Brucha, Leonardo Henrique Soares Damasceno, 17 
Alexandre Silveira e Maicon Gouveia de Oliveira: O diretor esclareceu que temos o prazo 18 
final até novembro para lançar nossas diárias no sistema, caso os pedidos ultrapassem esse 19 
prazo, não será autorizado e a verba do ICT retorna para UNIFAL-MG. Apresentou a 20 
solicitação do docente Gunther Brucha que se inscreveu em curso relacionado a uma nova 21 
técnica laboratorial e solicitou a concessão de diárias já que o aprendizado da nova técnica 22 
será multiplicado no âmbito do ICT. O mesmo já efetuou o pagamento da inscrição e solicita 23 
diária para pagamento de suas despesas. Aprovadas 4,5 diárias. Solicitou outro afastamento, 24 
onde participará de workshop em Belo Horizonte, porém sem diária. Afastamento aprovado 25 
por unanimidade. Leonardo Henrique Soares Damasceno solicitou afastamento para participar 26 
de um Workshop de projetos financiados pela VALE a ocorrer em Belo Horizonte. Por se 27 
tratar de evento na área de pesquisa e se alinhar apenas ao interesse específico do projeto 28 
coordenado pelo pesquisador da Rede de Pesquisa Drenagem Ácida de Minas, a solicitação da 29 
diária foi indeferida. Na oportunidade Prof. Gian destacou que o pedido se enquadraria 30 
melhor nos objetivos dos recursos de diárias da pós-graduação, verba PROAP, porém não 31 
havia tempo hábil para o pedido. Já o afastamento foi autorizado por unanimidade. Maicon 32 
Gouvea de Oliveira solicitou diárias para representar o ICT e braço da Agência de Inovação 33 
em Poços de Caldas em evento em Itajubá sobre Empreendedorismo dispensando o transporte 34 
oficial para ir em carro próprio. Afastamento e 1,5 diária aprovados por unanimidade. 35 
ASSUNTO 4 – Aprovação das bancas de concursos referentes aos editais 137/2013 e 36 
139/2013: O Diretor leu aos presentes as bancas examinadoras dos Concursos Públicos 37 
regidos pelos editais 137/2013 e 139/2013, encaminhadas, respectivamente por relatoria e 38 
coordenação de curso sendo elas: 137/2013:  Sylma Carvalho Maestrelli como presidente, 39 
Alencar José de Faria, Gaël Yves Poirier, Andréa Simone Stucchi de Camargo Alvarez 40 
Bernardez (USP - São Carlos), Lauro June Queiroz Maia (UFG), Tania Regina Giraldi e 41 
Person Pereira Neves (UNIFAL-MG); 139/2013: Cláudio Antônio de Andrade Lima como 42 
presidente,  Flávio Aparecido Gonçalves,  Marcos Vinícius Rodrigues,  Marcelo de Julio 43 
(ITA),  Érika Coaglia Trindade Ramos,  Diego de Souza Sardinha, Iraí Santos Junior. Bancas 44 
aprovadas por unanimidade. As bancas receberam anuência da congregação para 45 
encaminhamento ao CEPE para aprovação. Na oportunidade o Diretor do ICT informou que o 46 
Professor Alexandre Silveira contribuiu para indicação e contato de membros externos e seu 47 
nome constou em lista de sugestão encaminhada ao colegiado da Engenharia Ambiental que 48 
acabou não incluindo seu nome na proposição de banca aprovada. A Congregação solicitou ao 49 
colegiado da Engenharia Ambiental a formalização de justificativa por o nome do Prof. 50 



Alexandre Silveira não constar  na proposição de banca, tendo em consideração sua atuação 51 
em diversas unidades curriculares relacionadas ao concurso, na pós-graduação e liderança de 52 
grupo de pesquisa. ASSUNTO 5 – Encaminhamento dos técnicos de laboratório referente 53 
ao prazo para envio de roteiros de aula prática: O Diretor esclareceu sobre pedido 54 
protocolado pelos técnicos de laboratório de reforçar junto a congregação a normativa das 55 
regras de utilização dos laboratórios no tocante ao prazo mínimo de 48 horas de antecedência 56 
das aulas práticas para que os docentes entreguem os roteiros das aulas práticas, garantindo 57 
assim a qualidade do trabalho. O Diretor apontou ainda que os técnicos não devem ser 58 
avaliados em situações inadequadas ao melhor desempenho de suas atividades. Solicitação 59 
dos técnicos aprovada por unanimidade. ASSUNTO 6 : Fechamento das atribuições de 60 
aula para 2013-2: O Diretor proferiu amplo depoimento sobre impasses ocorridos com a 61 
coordenação e Colegiado da Engenharia Ambiental à respeito das atribuições de aulas 2013-2 62 
e informou que o principal fator desencadeante dos impasses e das manifestações de 63 
intransigências referiu-se às atribuições propostas pelo Colegiado da Engenharia Ambiental 64 
ao docente Rafael Tiezzi. Além das atribuições de aulas relacionadas a seu concurso, ICT413 65 
- Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o diretor informou ainda que o mesmo colegiado 66 
sugeriu que Rafael também fosse o docente responsável por ICT23- Ciências do Ambiente e 67 
ICT411- Gestão Ambiental em Organizações Empresariais. Na fase de vinculação de docentes 68 
ao horário, o diretor acatou a sugestão do colegiado, aguardando o início do semestre para 69 
fechamento das atribuições diante do cenário de docentes disponíveis para atendimento às 70 
demandas levadas ao ICT. O Diretor esclareceu que o Prof. Rafael Tiezzi contribuiu como 71 
professor voluntário para viabilizar o oferecimento de ICT413 no primeiro semestre de 2013. 72 
Nas tratativas com o diretor para sua colaboração voluntária antes da posse e exercício, Rafael 73 
Tiezzi externou à Direção a necessidade de ter condições de priorizar o término de seu 74 
doutorado, com prazo final para março de 2014. Como contrapartida para o serviço 75 
voluntário, o Diretor propôs encontrar uma forma de atuação neste segundo semestre de 2013 76 
para que ele pudesse ter condições de finalizar seu doutorado. Quando chegou a informação à 77 
Direção do ICT que o aprovado no processo de professor substituto da Profa. Liliane Dolores 78 
Fagundes declinou do interesse de firmar contrato com a UNIFAL-MG, o Diretor do ICT se 79 
reuniu com os coordenadores das Engenharias para avaliação dos docentes com perfil 80 
compatível para contribuir com temáticas de aulas vinculadas a ICT551- Engenharia de 81 
Processos, ICT 214- Engenharia Econômica e ICT215 - Qualidade e Produtividade. Nessa 82 
reunião houve consenso nas sugestões para ICT551 (Prof. Marlus Pinheiro Rolemberg – 83 
Engenharia Química) e ICT214 (Prof. Artur Ângelo Alcântara de Assis – Engenharia de 84 
Minas). Já para ICT215 o Diretor, pela similitude de alguns conteúdos, sugeriu o nome de 85 
Rafael Tiezzi, não tendo a concordância da Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental 86 
devido a sobrecarga de aulas que geraria a esse docente. O Diretor ponderou a respeito de 87 
definir as atribuições de ICT23 e ICT411, a princípio direcionada ao Rafael Tiezzi, para que 88 
pudesse assumir ICT215. Como não houve flexibilização da solicitação da Coordenação da 89 
Engenharia Ambiental, sugeriram-se os nomes dos docentes Flávio Aparecido Gonçalves e 90 
Andrea Paula Ferreira, mais pela disponibilidade de horários que propriamente pelo domínio 91 
das temáticas. Após este encaminhamento encerrou-se a reunião da direção com os 92 
coordenadores. O Diretor informou que no dia seguinte o Coordenador da Engenharia 93 
Ambiental, juntamente com o Prof. Flávio manifestaram o desconforto em assumir as aulas de 94 
ICT215 sem a segurança conceitual e prática para condução do curso. Sendo assim, devido ao 95 
impasse o Diretor fez uso de suas prerrogativas de estabelecimento de atribuições, repassando 96 
ICT215 ao Prof. Rafael Tiezzi com encaminhamento ao Colegiado da Engenharia Ambiental 97 
de sugestão de alternativas para redução da carga horária deste docente. Segundo o Diretor o 98 
Colegiado novamente se manifestou contrário à atribuição e às sugestões. Na sequência, o 99 
Diretor apresentou à Congregação nova proposta de atribuir ao Prof. Rafael Tiezzi apenas 100 



ICT413 e ICT215; retornando a responsabilidade de ICT411 para a docente Luciana 101 
Botezelli, concursada para tanto, uma vez que a disciplina optativa inicialmente proposta, foi 102 
cancelada por falta de alunos matriculados. Já para ICT23- Ciências do Ambiente o Diretor 103 
propôs, em atendimento à solicitação do Colegiado da Engenharia Ambiental, que o Prof. 104 
Diego Sardinha fosse responsável pela condução compartilhada com vários outros docentes a 105 
partir de sua indicação pelos temas de cada aula. Diante do exposto pelo Diretor a proposta 106 
final apresentada foi acatada e aprovada por unanimidade. Em sequência o Diretor relatou 107 
diversos aspectos relacionados ao Curso de Engenharia Ambiental, tais como: número 108 
reduzido de alunos matriculados, cancelamento do oferecimento de disciplinas optativas, 109 
fusão de turmas e registros irregulares de carga horária docente. A Congregação solicitou à 110 
Direção do ICT o levantamento de informações a respeito da atuação dos docentes do Curso 111 
de Engenharia Ambiental e maiores esclarecimentos do Colegiado do referido curso acerca 112 
das disciplinas optativas e as proposições de distribuição de cargas horárias relacionadas ao 113 
núcleo, além de explicações sobre os relatos do Diretor. O Prof. Alfeu Saraiva Ramos 114 
ressaltou que, uma vez comprovadas as irregularidades apontadas pela Direção, a 115 
Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental seja advertida. ASSUNTO 7: Ampliação da 116 
representação dos TAEs no ICT.  O TAEs lotados no ICT encaminharam ata onde 117 
escolheram novos representantes na congregação conforme preconiza o regimento interno. 118 
ASSUNTO 8: Solicitação do colegiado da engenharia de aproveitamento de aprovado 119 
em concurso público: O Diretor apresentou aos membros o documento elaborado pela 120 
coordenação do Colegiado de Engenharia Química, onde solicita a anuência da Congregação 121 
para o aproveitamento do candidato aprovado em 2° lugar no concurso público regido pelo 122 
edital 166/2012 (Unidades de Operações Unitárias de Transferência de Calor, Fundamentos da 123 
Engenharia, Introdução à Engenharia Química, além de Projetos Multidisciplinares, TCC e 124 
Estágio Supervisionado), tendo em vista que o candidato aprovado no Concurso Público 125 
regido pelo edital 160/2012 (Unidades de operações Unitárias Mecânicas, Fundamentos de 126 
Transferência de Quantidade de Movimento, Princípios da Engenharia Química, além de 127 
Projetos Multidisciplinares, TCC e Estágio Supervisionado), não tomou posse. Solicitação 128 
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária 129 
Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que 130 
segue assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 131 
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