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

ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. No dia oito de abril de 2 

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

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

Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros da Congregação: Leonardo Henrique 5 

Soares Damasceno, Mayk Vieira Coelho, Fabiano Cabañas Navarro, Marcos Vinícius 6 

Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos, Deivid Saldanha, Marcel de Freitas Santos e Thaís Gama de 7 

Siqueira como convidada, para discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação das 8 

atas anteriores: Atas aprovadas por unanimidade. ASSUNTO 2 – Pedido de redistribuição 9 

da docente Thaís Gama de Siqueira: Foi encaminhado aos presentes o processo de 10 

solicitação de redistribuição da docente Thaís Gama de Siqueira da Unifal-MG para IFSP. O 11 

diretor lembrou que o processo é apenas uma manifestação de interesse, caso a instituição de 12 

destino tenha uma vaga como contrapartida, a mesma será discutida novamente na 13 

Congregação. Disse também que o processo passou pelo núcleo da Matemática e obteve 14 

parecer favorável. O docente Mayk Vieira Coelho, também integrante do núcleo acima citado, 15 

disse que o núcleo tem ciência do desfalque que causará caso ocorra a redistribuição, mas que 16 

será suprido tão logo a vaga da vacância da docente Erica Fillet seja preenchida, mas 17 

salientou que se houver algum imprevisto o núcleo arcará com as devidas consequências da 18 

liberação da docente. Solicitação de redistribuição aprovada por unanimidade, tendo como 19 

contrapartida um código de vaga equivalente ao da docente. ASSUNTO 3 – Matriz de 20 

custeio 2014: O diretor atualizou os presentes acerca da nova planilha de recurso de custeio 21 

do ICT. Explicou a diferença entre capital e custeio e enfatizou a importância do ICT levantar 22 

as demandas, em carácter de urgência, para aproveitar os recursos de consolidação das 23 

instituições do Reuni. ASSUNTO 4 – Autorização para que os discentes do Programa de 24 

Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais realizem estágio docente no 25 

ICT: Foi encaminhado pelos programas de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos 26 

Materiais e de Engenharia Ambienta lista de alunos que farão estágio discente, juntamente 27 

com seus supervisores. Autorização aprovada por unanimidade. ASSUNTO 5 – Discussão 28 

das diretrizes de alteração do regimento do ICT: O diretor disse que será encaminhada 29 

uma prévia das alterações do regimento Interno do ICT por e-mail aos membros da 30 

Congregação e coordenadores de curso para apreciação. Encaminhamento aprovado por 31 

unanimidade. ASSUNTO 6 – Assuntos pertinentes: Foi encaminhado para aprovação 32 

Projeto de Extensão coordenado pelo docente Luiz Felipe Ramos Turci com o tema: 33 

Minicurso de Fotografia. Projeto aprovado por unanimidade. Apreciação do pedido de 34 

autorização para que os discentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia  35 

Ambiental realizem estágio docente no ICT: Foi apreciado e aprovado por unanimidade, 36 

documento entregue pela docente Renata Piacentini Rodriguez solicitando autorização da 37 

Unidade Acadêmica, para que docentes de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental realizem 38 

estágio docente no ICT. Nada mais a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva 39 



do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue 40 

devidamente assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 41 

Prof. Claudio Antônio de Andrade Lima (Diretor do ICT) 42 

Prof. Leonardo Henrique Soares Damasceno 43 

Prof. Mayk Vieira Coelho 44 

Prof.  Fabiano Cabañas Navarro 45 

Prof. Marcos Vinícius Rodrigues 46 

Prof. Alfeu Saraiva Ramos 47 

Profa. Thaís Gama de Siqueira (convidada) 48 

Técnico Administrativo Deivid Saldanha 49 

Técnico Administrativo Marcel de Freitas Santos 50 


