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

ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. No dia onze de fevereiro 2 

de dois mil e quatorze, às quinze horas e vinte minutos, na sala F-201-E do Campus Avançado 3 

de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor Cláudio Antônio de 4 

Andrade Lima, reuniram-se os membros da Congregação: Mayk Vieira Coelho, Fabiano 5 

Cabañas Navarro, Alfeu Saraiva Ramos, Francisco José Cardoso, Tatiana Cristina de Oliveira 6 

Mac Leod, Gustavo do Amaral Valdiviesso, Cássius Anderson Miquele de Melo, Deivid 7 

Saldanha e Marcel de Freitas Santos para discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – 8 

Aprovação das atas 39°, 40°, 41°, 42° e 43° da Congregação: Devido a constatação de 9 

incorreções e sugestões de alteração na ata da 39° reunião, o diretor sugeriu postergar para  10 

uma reunião extraordinária, sexta-feira, dia 14/02/2014 às 09h destinada a um esforço 11 

concentrado para as aprovações das atas pendentes. Sugestão aprovada por unanimidade. 12 

Ainda em relação ao registro de carga horária, Gustavo Valdiviesso solicitou que fosse 13 

registrada em ata a situação ocorrida com ele de sobrecarga de aulas graduação no semestre 14 

letivo 2013-1, advindo da saída de professor temporário da unidade curricular Fenômenos 15 

Térmicos concomitante com a responsabilidade assumida com a unidade de Bases 16 

Experimentais das Ciências Naturais e que direção não tomou providências para equacionar a 17 

distribuição de carga horária. O Diretor informou que se tratou de uma situação pontual do 18 

referido semestre, devido ao término dos contratos dos professores temporários, acontecido 19 

também com a professora Maria Gabriela Nogueira Campos e que tanto a coordenação do 20 

BCT quanto o Núcleo da Física foram alertados no início do semestre em questão, sobre o 21 

risco destes transtornos. Finalizou argumentando que o processo de atribuição de aulas vem 22 

passando por aperfeiçoamentos, sendo definidos atualmente após ampla discussão com os 23 

coordenadores e núcleos e que com o fato positivo da posse dos novos docentes, situações 24 

como a relatada não voltarão a acontecer.   ASSUNTO 2 – Aprovação do processo de 25 

Progressão funcional da docente Andrea Paula Ferreira: O processo de progressão da 26 

docente Andrea Paula Ferreira foi apreciado pelos membros e aprovado por unanimidade. O 27 

docente Cássius Anderson Miquele de Melo sugeriu que fosse encaminhado pela 28 

Congregação a recomendação de inclusão do relatório de avaliação discente da servidora para 29 

alinhamento com o estabelecido em legislação vigente. Sugestão aprovada por unanimidade. 30 

ASSUNTO 3 – Discussão dos procedimentos e encaminhamentos de avaliação de estágio 31 

probatório, progressão/promoção docente e desempenho dos Taes's vinculados ao ICT: 32 

O diretor informou que o ICT recebeu notificação da Progepe devido advertência da CGU 33 

causada pelos atrasos na entrega das avaliações de estágio probatório. Explicou ainda que 34 

devido ao grande número de servidores no ICT que se encontram nesse quadro, no meio do 35 

ano passado foram criadas portarias para que os docentes já efetivados pudessem colaborar na 36 

avaliação dos colegas. As comissões devolveram os processos mostrando o desconforto em 37 

avaliar critérios como assiduidade, pontualidade, pois cada docente possui seu horário 38 

específico. Cássius Anderson Miquele de Melo sugeriu que as comissões designadas para 39 



avaliar os estágios probatórios se reportem aos coordenadores do curso que o servidor 40 

avaliado esteja lecionando. A partir dessa ideia, o diretor sugeriu que fossem criadas grupos 41 

de avaliadores  com representantes dos núcleos acadêmicos e entre eles fossem divididos os 42 

docentes avaliados. Essa comissão consultaria os coordenadores para embasar a avaliação. 43 

Proposta aprovada por unanimidade. ASSUNTO 4 – Apreciação da matriz parcial de 44 

custeio 2014 por unidade acadêmica e definição das prioridades dos materiais de capital: 45 

Assunto será apreciado na próxima Congregação. ASSUNTO 5 – Aprovação do calendário 46 

de reuniões da Congregação de 2014: O diretor sugeriu que as reuniões ordinárias da 47 

Congregação continuassem acontecendo toda segunda terça-feira de cada mês. Sugestão 48 

aprovada por unanimidade. ASSUNTO 6 – Assuntos pertinentes: Foi apreciado o projeto de 49 

extensão “Riscos no Trabalho e Elaboração de Mapa de Riscos”, coordenado pela docente 50 

Andrea Paula Ferreira. Projeto aprovado por unanimidade.  Cássius Anderson Miquele de 51 

Melo, como membro da Congregação e Coordenador de Extensão, apontou sua indignação 52 

com relação a infraestrutura no setor de transportes do campus, visto que houve projetos de 53 

extensão que não foram realizados devido à falta de veículo e motorista. - O diretor informou 54 

que de acordo com o Regimento Interno do ICT, um membro da Congregação não pode faltar 55 

cinco vezes durante o ano ou três vezes consecutivas. Informou ainda que a representante 56 

discente, Marcelli Purcino Rúpulo se enquadra nessa situação. Propôs que a Secretaria do ICT 57 

encaminhasse um documento ao DCE informando o ocorrido, e que até que tenha outra 58 

indicação, não será necessário contabilizar seu voto para efetivar o quórum. Encaminhamento 59 

aprovado por unanimidade. Nada mais a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária 60 

Executiva do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que 61 

segue devidamente assinada.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 62 
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