
Ata da quadragésima segunda reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – 1 

ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em dez de 2 

dezembro de 2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 

No dia dez de dezembro de dois mil e treze, às quatorze horas e vinte minutos, na sala F-201-4 

E do Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor 5 

Cláudio Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da Congregação: 6 

Fabiano Cabañas Navarro, Marcos Vinícius Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos, Deivid 7 

Saldanha, Marcel de Freitas Santos e os suplentes Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod,  8 

Roni Antônio Mendes, para discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação das atas 9 

anteriores: O diretor agradeceu a presença de todos e sugeriu que as aprovações da atas 10 

fossem tiradas de pauta, justificando que as mesmas ainda encontram-se em revisão, cabendo 11 

apenas a apreciação da ata da 38° reunião. Sugestão acatada pelos presentes e ata da 38° 12 

reunião aprovada por unanimidade. ASSUNTO 2 – Comissão de estudo e elaboração do 13 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química: O diretor registrou seu 14 

agradecimento à comissão que desempenhou com eficiência e qualidade a elaboração da 15 

proposta de Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, são eles: Prof. Théo G. 16 

Kieckbusch, Profa Grazielle Santos Silva Andrade, Profa Cínthia Soares de Castro e Prof. 17 

Marlus Rolemberg. Disse ainda que a PRPPG designou por portaria a mesma comissão para 18 

elaboração da APCN da Capes. A Congregação apreciou e valorizou a proposta a ser 19 

encaminhada para tramitação de aprovação interna na UNIFAL-MG. Théo G. Kieckbusch 20 

informou que área de concentração do Programa de Pós-Graduação será em Engenharia 21 

Química com duas linhas de pesquisas principais.  Salientou ainda que a docente Maurielen 22 

Guterres Dalcin foi inclusa na proposta  por ter uma base muito forte em Engenharia. 23 

Ressaltou que se o calendário correr conforme previsto, a pós-graduação terá início no 24 

primeiro semestre de 2015, mostrando sua satisfação em fazer parte de um projeto com corpo 25 

docente jovem e mais quatro professores convidados da Unicamp. Proposta aprovada por 26 

unanimidade. ASSUNTO 3 – Apreciação do relatório da comissão constituída pela 27 

portaria n°2.185 de 25 de outubro de 2013 para estudo da regulamentação do regime de 28 

40h DE: O diretor agradeceu aos membros da comissão pelo trabalho. O docente Alfeu 29 

Saraiva Ramos ressaltou a importância de seguirem a lei e todos terem ciência dos seus 30 

direitos. Cláudio Antônio de Andrade Lima, depois da apreciação do relatório encaminhado 31 

pela comissão, informou a necessidade da regulamentação não só na nossa unidade 32 

acadêmica, mas para toda universidade. Disse ainda, que se aprovado na Congregação, o 33 

relatório será encaminhado para a secretaria geral para provocar o Consuni a voltar a discutir 34 

o tema. Relatório aprovado por unanimidade. ASSUNTO 4 – Alteração do período de férias 35 

docente 2014: O diretor informou que o docente tem direito a 45 dias de férias anuais e que 36 

de acordo com o calendário acadêmico aprovado para 2014, os dias não letivos em 2014 não 37 

são suficientes para tanto. Seguindo a diretriz de agendamento de férias nos dias não letivos, 38 

com a complementação em janeiro de 2015. Começaram a chegar vários pedidos de alteração, 39 



em função de calendário de provas finais, viabilização do aumento salarial previsto para 40 

março na primeira parcela das férias, dentre outras. Argumentou da dificuldade de autorizar as 41 

alterações individualizadas devido ao grande número de servidores e os vários 42 

encaminhamentos necessários para tanto. Após ampla discussão, as propostas convergiram em 43 

oferecer aos integrantes do ICT três opções padrões de férias, em que o docente possa 44 

escolher o início do primeiro período, sendo elas 20/02/2014, 24/02/2014 ou 03/03/2014. O 45 

segundo período compreenderia o recesso acadêmico de julho e agosto e o terceiro período a 46 

partir de 26/12/2014. Situações de excepcionalidade deveriam passar por anuência da 47 

Congregação para preservação do interesse da administração. Proposta aprovada por 48 

unanimidade. ASSUNTO 5 – Prorrogação da validade do concurso regido pelo edital 49 

170/2013: O diretor informou que o colegiado de Engenharia Ambiental está discutindo a 50 

viabilidade do aproveitamento da vaga do concurso público regido pelo edital 170/2013. 51 

Disse ainda que o procedimento padrão do instituto é de solicitar a prorrogação máxima de 52 

validade de todos os concursos públicos para pronta reposição quando necessário. Salvo 53 

encaminhamento contrário de núcleos e colegiados.  Prorrogação aprovada por unanimidade. 54 

ASSUNTO 6 – Diretrizes e prazos para definição dos horários de graduação e 55 

vinculação de docentes: O diretor propôs que sejam encaminhadas pelos colegiados de cada 56 

curso sugestões com atribuições de aula/docente, para posteriormente a Congregação ajustar 57 

de acordo com as necessidades do início de janeiro. Informou também que foi criada uma 58 

comissão para confecção dos horários do próximo semestre, onde o Técnico em Assuntos 59 

Educacionais, Elias Mendes assumiu a presidência. ASSUNTO 7 – Atualização do grupo de 60 

Engenharia de Minas: O núcleo de Engenharia de Minas apresentou um relatório para 61 

conhecimento, conforme prevê o Regulamento do ICT. Relatório apreciado por todos. O 62 

diretor aproveitou a oportunidade e sugeriu que a Congregação fizesse uma provocação aos 63 

docentes do ICT para eventuais modificações no Regulamento Interno para aperfeiçoamento 64 

do papel e atribuições de cada núcleo do ICT. Proposta aprovada por unanimidade. 65 

ASSUNTO 8 – Assuntos pertinentes: O diretor colocou o pedido de passar para mestre a 66 

exigência mínima do edital 146/2013, justificando que o mesmo se encontra na 3° reabertura. 67 

Sugestão aprovada por unanimidade. Foi passado para apreciação solicitação de formalização 68 

de grupo de pesquisa com a participação da Profa. Liliane Dolores Fagundes, Prof. Eduardo 69 

Salgado, Prof. Maicon Gouvea, colaboradores da Unifei e discentes da Unifal-MG. Pedido 70 

devidamente apreciado e formalizado. O diretor informou que na transição do 71 

acompanhamento dos pedidos de compra de 2013  além da colaboração da docente Giselle 72 

Patrícia Sancinetti para a atual coordenadora Tânia Regina Giraldi, o Técnico em Química, 73 

Adriano Barbosa, também assumirá a função para dar suporte a coordenadora  Tânia Regina 74 

Giraldi, já que o Tae possui uma grande experiência no assunto. Nada mais a registrar, eu, 75 

Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus 76 

Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente assinada.XXXXXXXXXXXXXXXXXX 77 
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