
Ata da quadragésima reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 1 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. Em doze de novembro de dois 2 
mil e treze, às dez horas e quinze minutos, na sala F-201-E do Campus Avançado de Poços de 3 
Caldas, sob a presidência do Diretor em exercício do ICT, professor Gael Yves Poirier, 4 
reuniram-se os membros da Congregação: Leonardo Henrique Soares Damasceno, Mayk 5 
Vieira Coelho, Fabiano Cabañas Navarro, Maria Gabriela Nogueira Campos, Marcos Vinícius 6 
Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos, Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod, Deivid Saldanha e 7 
Marcel de Freitas Santos. ASSUNTO 1 – Aprovação das atas da 38 Reunião da 8 
Congregação: Item retirado de pauta para adequação. Fabiano Cabañas Navarro colocou que 9 
essa ata mostra que ninguém lê o documento como deveria ser lido. Maria Gabriela Nogueira 10 
Campos sugeriu que todos os membros presentes se reunam e ajudem na readequação para 11 
aprovação. Encaminhamento aprovado por unanimidade.ASSUNTO 2 – Aprovações ad 12 
referendum: O diretor colocou para conhecimento o afastamento para evento científico no 13 
exterior de Adriana Maria Imperador do dia 14/11/2013 a 22/11/2013, em Quito. Explicou que 14 
a solicitação do afastamento se deu de última hora devido a carta de aceite que chegou 15 
somente dia 31/10/2013. Afastamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 3 – 16 
Afastamentos superiores a três dias: O diretor colocou que a Técnica de Laboratório, Aline 17 
Andrade Godoy solicitou afastamento para participação em Congresso no Sul. A docente 18 
Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod disse que seria importante o parecer do coordenador do 19 
laboratório devido às aulas que estão sob os cuidados da técnica. Gael Yves Poirier disse que 20 
há uma escala dos técnicos que poderão substitui-la. Sugeriu então que a aprovação seja 21 
condicionada a apresentação da documentação dos colegas que assumirão seu posto de 22 
trabalho durante o afastamento, dados do Congresso e aceite do coordenador. 23 
Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 4 – Análise de solicitação de 24 
diária via Unidade Acadêmica: O diretor passou informações sobre o restante de diárias que 25 
o ICT possui e que deve ser usado até dia 22 de novembro, contrário a isso, o dinheiro será 26 
devolvido para reitoria. Disse ainda que foram entregues algumas solicitações de diárias que 27 
cabem exatamente no orçamento restante, sugerindo então que sejam aprovadas todas as 28 
diárias solicitadas. Deivid Saldanha questionou qual o critério usado para concessão de diárias 29 
durante o ano. Maria Gabriela Nogueira Campos informou que as prioridades são Projetos 30 
Multidisciplinares e Trabalho de Conclusão de Curso. Sugestão encaminhada pelo presidente 31 
aprovada por unanimidade. ASSUNTO 5 – Aprovação de eventos de extensão: Foram  32 
apreciados os projetos dos eventos “Desafios da aplicação da legislação de proteção 33 
ambiental”, coordenado pela docente Wilges Ariana Bruscado e “Classificação e 34 
bombeamento de polpas”, coordenado pelo docente Maurício Guimarães Bergerman e “Sob 35 
Olhar da Ciência” coordenado pelo docente Luiz Felipe Ramos Turci. Projetos de extensão 36 
aprovados por unanimidade. ASSUNTO 6 – Alterações no edital 136/2013 para reabertura 37 
de concurso: O diretor esclareceu aos presentes que no concurso do edital 136/2013 não 38 
houve candidato aprovado. A sugestão é que o edital seja alterado, abrindo a graduação e 39 
redirecionar a pós-graduação. Sugestão de alteração aprovada por unanimidade. ASSUNTO 7 40 
– Encaminhamento sobre edital 139/2013 – reaproveitamento de vaga: Leonardo 41 
Henrique Soares Damasceno informou que se trata de uma vaga inicialmente destinada para 42 
atuar em mecânica dos fluidos, hidráulica e tratamento de água de abastecimento, onde não 43 
teve-se aprovado no edital 139/2013. Disse ainda que o Colegiado fez avaliação da situação 44 
da Engenharia Ambiental e concluiu que os docentes atuais deveriam contribuir mais no 45 
segundo ciclo de formação. Entende como sendo natural que, para as últimas vagas, aja 46 
discussão a respeito dos perfis após a chegada da quase totalidade dos docentes que comporão 47 
cada curso. Neste sentido, informou que a carga horária do perfil inicial pode ser plenamente 48 
atendido pelo atual corpo docente, demonstrada facilmente em termos numéricos. Salientou 49 
ainda que a demanda está sendo atendida desta forma. Sendo assim, o Colegiado, na presença 50 



do Presidente do NDE, aprovou a utilização da vaga remanescente para atendimento de 51 
demanda comum às Engenharias, além de possibilitar o atendimento de outras frentes 52 
pedagógicas dentro do Curso de Engenharia Ambiental. O novo perfil se responsabilizaria por 53 
trabalhar a temática de Qualidade e Produtividade e suas relações com o Meio Ambiente, 54 
além de tratar da Economia Ambiental. Assim, entendendo e reconhecendo que a palavra final 55 
cabe somente à Congregação do ICT, encaminha, respeitosamente, a mudança para 56 
atendimento de demanda pedagógica do curso. Maria Gabriela Nogueira Campos acrescentou 57 
que temos BCT no diurno e noturno, e os alunos tem opção de fazer diretiva nos dois turnos. 58 
Leonardo Henrique Soares Damasceno disse que se a Pró-Reitora de Graduação orientar que 59 
temos que oferecer duas turmas no caso das diretivas, usar-se-á, obviamente, os atuais 60 
recursos humanos disponíveis. Disse também que deve ser feito uma revisão pedagógica e 61 
que está trabalhando para resolver as peculiaridades que, no seu entendimento, pode dar 62 
extensão de atribuições dos Engenheiros Ambientais no CREA. Outro compromisso do 63 
Colegiado é oferecimento da disciplina de Qualidade e Produtividade como Optativa do 64 
Curso e proposição, em conjunto com o NDE da Engenharia Ambiental, da incorporação da 65 
disciplina de Engenharia de Sólidos que pode, inclusive, ser atendida neste atual 66 
encaminhamento.  Maria Gabriela Nogueira Campos sugeriu que primeiramente fosse feito 67 
uma alteração no Projeto Pedagógico. Gael Yves Poirier colocou que poderia gerar um  68 
desconforto em mudar um perfil de vaga que já foi discutido no GT. Leonardo Henrique 69 
Soares Damasceno explicou que a Engenharia Ambiental reconhece que precisa colaborar 70 
com as disciplinas do 2° ciclo, e propuseram essa alteração para evitar mais conflitos 71 
conforme os já gerados nesta Congregação e que poderão gerar outros sérios desdobramentos.  72 
O diretor enfatizou que se a Engenharia Ambiental está propondo colaborar, talvez seja viável 73 
a Congregação apreciar documentos com parecer de todos coordenadores. Leonardo Henrique 74 
Soares Damasceno enfatizou que se as alterações no Projeto Pedagógico, se aprovadas pelo 75 
Colegiado da Engenharia Ambiental, deverão ser supridas com os atuais Docentes, incluindo 76 
a vaga em discussão. Encaminhamento do diretor, Gael Yves Poirier, aprovado por 77 
unanimidade. ASSUNTO 8 - Indicação do Coordenador e Colegiado de Engenharia 78 
Ambiental: Retirado de pauta porque a indicação já se encontra na reitoria. Leonardo 79 
Henrique Soares Damasceno explicou que existe orientação que o encaminhamento de 80 
Colegiado seja feito via Unidade Acadêmica. Entretanto, em reunião com a Pró-Reitora de 81 
Graduação discutiu-se essa obrigatoriedade e , como nada é previsto neste sentido no 82 
regimento do ICT, entende que o trâmite proposto não seja necessário. ASSUNTO 9 – 83 
Apreciação da documentação encaminhada pela docente Carolina Del Roveri, contendo 84 
informações gerais a respeito da II Jornada Científica do ICT: Foi passado para 85 
apreciação documento enviado pela docente Carolina Del Roveri, informando a respeito do 86 
evento ocorrido entre 2 e 4 de outubro de 2013. Nele contem número de participantes, gastos 87 
no evento, atividades, etc. Nada mais havendo a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária 88 
Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que 89 
segue assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 90 
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