
Ata da trigésima nona reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 1 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. Em vinte e quatro de outubro de 2 
dois mil e treze, às dez 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 
Gian Paulo Giovanni Freschi, Maria Gabriela Nogueira Campos, Alfeu Saraiva Ramos, 6 
Francisco José Cardoso, Deivid Saldanha e Marcel de Freitas Santos. Wilges Brucato, Diego 7 
Sardinha, Maria de Fátima Rodrigues Sarkis e Gael Yves Poirier participaram como 8 
convidados da reunião. ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 38° Reunião da Congregação: 9 
Item retirado de pauta para adequação. ASSUNTO 2 – Anuência para exercício de 10 
atividade esporádica de Wilges Bruscato: A docente Wilges Ariana Bruscato colocou o seu 11 
interesse em exercer atividade esporádica juntamente com empresa externa. Ressaltou que 12 
ainda não há uma norma que estabeleça os critérios para tal, sugerindo que o ICT crie uma 13 
comissão para essa elaboração, até que a Unifal-MG tenha uma que seja válida para toda a 14 
instituição. Leonardo Henrique Soares Damascendo contribuiu dizendo que hoje os docentes 15 
são pesquisadores, achando fundamental esse fomento colocado por Wilges Ariana Brucato. 16 
Disse ainda que se cada docente buscar essa integração com empresas dentro de suas 17 
especialidades, portas serão abertas dentro das mesmas. Claudio Antônio de Andrade Lima 18 
questionou à Congregação se haverá compensação das horas trabalhadas externamente, 19 
ressaltando que a docente interessada disse que não haverá prejuízo à Instituição.  Exercício 20 
de atividade esporádica de Wilges Bruscato aprovado por unanimidade. ASSUNTO 3 – 21 
Proposta de GT para definição de diretrizes do ICT para regulamentação do regime de 22 
40 horas DE: O Diretor sugeriu que a comissão que elaborará a regulamentação interna sobre 23 
atividade exporádica e regime de 40 horas DE seja composta pelos seguintes docentes: Alfeu 24 
Saraiva Ramos, Maurício Guimarães Bergerman por serem ligados diretamente a pesquisa e 25 
inivação; Wilges Ariana Bruscato por sua área de formação; e Maicon Gouvêa de Oliveira por 26 
estar diretamente ligado ao empreendedorismo. Sugestão de comissão aprovada por 27 
unanimidade. ASSUNTO 4 – Solicitação de diárias efetuada pelo coordenador do Leca: O 28 
diretor lembrou aos presentes que na última reunião foi colocado que o ICT tem recurso de 29 
diária que tem que ser usado até 22 de novembro de 2013, caso contrário voltará para a 30 
reitoria. Gian Paulo Giovanni Freschi, coordenador do Leca, esclareceu que seu pedido de 31 
diária se deu para que seja comprado o último regulador do laboratório. Disse ainda que estão 32 
usando do recurso Proap para instalar outros acessórios necessários para utilização dos 33 
equipamentos. Solicitação aprovada por unanimidade. ASSUNTO 5 – Informe sobre as 34 
atribuições de aulas: A direção informou que já há uma proposta de atribuições de aulas que 35 
deverá ser ajustada pelos coordenadores e direção para encaminhamento aos docentes. 36 
ASSUNTO 6 : Proposta de encaminhamento do projeto de implantação do campus de 37 
Poços de Caldas – fase II: O diretor explicou sobre toda a tramitação dos Projetos 38 
Pedagógicos do curso de engenharia Civil, Engenharia de Materiais e Engenharia da 39 
Computação. Disse ainda que em junho a Pró-Reitora de Graduação informou que não tem 40 
como dar continuidade sem trabalhar o 1° ciclo integrado. Sendo assim o NDE já está 41 
estudando uma possível flexibilização para otimizar recurso. Maria de Fátima Rodrigues 42 
Sarkis esclareceu sobre as demandas atuais acerca da  duplicação do BCT e a criação de três 43 
novos cursos, como setor administrativo, estrutura acadêmica e espaço físico. Gian Paulo 44 
Giovanni Freschi e Leonardo Henrique Soares Damasceno colocaram sua preocupação sobre  45 
a sobreposição de cursos. Alfeu Saraiva Ramos disse que os cursos tem que juntar forças para 46 
que o crescimento seja para todos, já que existem outras universidades crescendo. O diretor 47 
sugeriu que fosse feito um fórum de discussões, onde pudessem participar os colegiados de 48 
curso, NDE, representante do campus e representante do ICT. Maria Gabriela Nogueira 49 
Campos solicitou que os presidentes das comissões dos novos cursos encaminhassem a 50 



documentação para que os docentes tenham conhecimento. Encaminhamentos aprovados por 51 
unanimidade. A docente Maria de Fátima Rodrigues Sarkis se ausentou da reunião nesse 52 
momento. ASSUNTO 7 – Encaminhamentos a respeito da situação da Engenharia 53 
Ambiental: O diretor lembrou aos presentes que na última reunião da Congregação foram 54 
passadas algumas informações acerca das situações que estavam acontecendo envolvendo o 55 
colegiado de Engenharia Ambiental. A partir das informações dadas a Congregação pediu 56 
alguns esclarecimentos. Informou ainda que no dia 21/10/2013 recebeu do atual coordenador 57 
de Engenharia Ambiental solicitação de desligamento da coordenação, visto os fatos que 58 
foram expostos. Leonardo Henrique Soares Damasceno acrescentou que Diego Sardinha não 59 
foi o único membro do atual colegiado de Engenharia Ambiental que solicitou desligamento, 60 
mas todos os membros, já que em uma reunião com a Pró-Reitora de Graduação no dia 61 
27/02/2013 que Diego Sardinha assumiria a coordenação do curso, mas o colegiado lutaria 62 
junto com o coordenador. O diretor aproveitou a oportunidade e esclareceu que uma das 63 
atribuições do colegiado é zelar pelos aspectos pedagógicos, o que não vem acontecendo. 64 
Disse ainda que o processo para composição do atual colegiado iniciou de uma forma 65 
equivocada, já que a Pró-Reitora optou por encontrar o meio mais fácil para tal constituição. 66 
Explicou que até que tenha uma portaria oficial, a direção do ICT relacionará com o atual 67 
coordenador e colegiado da Engenharia Ambiental, como tal. Leonardo henrique Soares 68 
Damascendo disse que sabe das responsabilidades e ressaltou que o colegiado cumprirá até a 69 
que a portaria com a nova composição seja publicada. Diego Sardinha expôs aos membros da 70 
Congregação uma prestação de contas dos serviços prestados durante todo o mandato, 71 
mostrando algumas divergências apontadas na reunião anterior pela Direção do ICT.  72 
Apresentou também e-mails comprobatórios de tudo que estava sendo apontado, colocando a 73 
disposição dos membros para análise. Cláudio Antônio de Andrade Lima explicou que todo 74 
desentendimento foi gerado a partir da definição de atribuições de aula do segundo semestre 75 
letivo de 2013. A reunião se extendeu até às 14h30, mas o presidente precisou se ausentar pois 76 
participava também como presidente de banca de concurso do edital 139/2013. Nesse tempo 77 
de ausência, o Colegiado da Engenharia Ambiental prestou esclarecimentos de dúvidas 78 
geradas a partir da reunião anterior, comprovando as justificativas através de documentos 79 
apresentados pelo coordenador. Nada mais havendo a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, 80 
Secretária Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a 81 
ata que segue assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 82 
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