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

– ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. No dia dez de junho de 2 

dois mil e quatorze, às quatorze 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: Gian Paulo Giovanni Freschi, 5 

Mayk Vieira Coelho, Maria Gabriela Nogueira Campos, Carolina Del Roveri, Marcos 6 

Vinícius Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos, Cristiano Ramos da Cunha e Marcel de Freitas 7 

Santos para discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 51° reunião 8 

da Congregação: Ata aprovada por unanimidade mediante menção de esclarecimento do 9 

diretor sobre os termos do relato da fala do docente Leonardo Henrique Soares Damasceno no 10 

item 2 da ata em questão que tratou do afastamento do docente Alexandre Silveira. Cláudio 11 

Antônio de Andrade Lima ressaltou que o afastamento não foi autorizado indevidamente, 12 

visto que a prerrogativa da competência de afastamento ser da chefia imediata. O que ocorreu 13 

foi que devido à coincidência de feriados e afastamentos autorizados do diretor e coordenador 14 

de curso, não foi possível dar o conhecimento prévio a coordenação do curso sobre a proposta 15 

de outro professor da área substituir Alexandre Silveira nas aulas de graduação antes do início 16 

de se afastar. Mayk Vieira Coelho acrescentou que a colocação do coordenador de Engenharia 17 

Ambiental se deveu já que todos os outros afastamentos apreciados e aprovados seguiram o 18 

trâmite proposto pela Congregação, inclusive da docente Andrea Paula Ferreira que participou 19 

do mesmo evento que Alexandre Silveira. O diretor esclareceu que no caso da Andrea foi 20 

possível encontrar o coordenador do BCT antes. Gian Paulo Giovanni Freschi concordou com 21 

o diretor dizendo que o afastamento não foi aprovado indevidamente, visto que o coordenador 22 

tem que tomar a ciência e não aprovar o afastamento. ASSUNTO 2 – Aprovação atos ad 23 

referendum: Foi apreciado pelos membros da congregação os seguintes projetos de extensão: 24 

“Conhecendo a Unifal-MG”, coordenado pelo docente Antônio Donizetti Gonçalves de 25 

Souza; “Interdisciplinaridade entre cerâmica e química: um curso de extensão”, 26 

coordenado pela docente Tania Regina Giraldi; “Proposição de experimentos didáticos de 27 

crescimento cristalino para o ensino de mineralogia”, coordenada pela docente Ana Olívia 28 

Barufi Franco de Magalhães; “Proposição de experimentos didáticos de crescimento 29 

cristalino para o ensino de mineralogia”, coordenada pela docente Ana Olívia Barufi 30 

Franco de Magalhães; “Mineração para todos”, coordenada pela docente Carolina Del 31 

Roveri; “Ciência no palco”, coordenado pelo docente Mayk Vieira Coelho. Atos Ad 32 

Referendum apreciados e aprovados por unanimidade. ASSUNTO 3 – Pedido de 33 

afastamento total para capacitação de docente – Osvaldo Adilson de Carvalho Junior: O 34 

diretor explicou que Direção, Coordenação do BCT e interlocutores dos núcleos da 35 

Matemática/Modelagem e Física se reuniram para discutir o pedido de afastamento do 36 

docente Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, visando a conclusão de seu doutoramento a 37 

tempo e a contento. Deferiram o pedido e elaboraram um documento atestando que as aulas 38 

atribuídas a ele não seriam comprometidas. O diretor registrou a boa vontade e o pronto 39 



atendimento do coordenador do BCT e dos núcleos citados para que desse certo o afastamento 40 

para término de doutorado do docente. Afastamento aprovado por unanimidade pela 41 

Congregação. ASSUNTO 4 – Autorização de participação em projeto solicitado pelo 42 

Professor Marlus Pinheiro Rolemberg – 23087.001829/2014-26: O diretor expôs que a 43 

Unifal-MG ainda não regulamentou a percepção de remuneração para serviços esporádicos  44 

compatíveis com o regime de 40h DE. Disse ainda que é essencial que não haja prejuízo das 45 

atividades fins no exercício das atividades esporádicas. Explicou que o docente Marlus 46 

Pinheiro Rolemberg participa de projeto em andamento, iniciado quando lotado na 47 

Universidade Federal do Maranhão, sendo agora, necessária nova autorização institucional 48 

para continuidade em projeto que envolve o recebimento de bolsa de pesquisa. Esclarece que 49 

o papel da Congregação é avaliar se a liberação do interessado poderá impactar negativamente 50 

sua atuação no ICT ou se é compatível. Alfeu Saraiva Ramos destacou o mérito e valorização 51 

do projeto sem comprometimento aparente, todavia sugeriu que o pedido fosse submetido ao 52 

Núcleo e Colegiado da Engenharia Química para avaliação, o que não foi feito até o 53 

momento. O diretor sugeriu encaminhar o processo para a coordenação de curso para 54 

manifestação e o assunto voltará a ser discutido na próxima reunião. Encaminhamento 55 

aprovado por unanimidade. ASSUNTO 5 – Comunicado sobre processos de redistribuição 56 

e remoção de TAE's e docentes: Aline Andrade Godoy, Arthur Ângelo Alcantara de 57 

Assis, Deivid Saldanha, Mariana Altenhofen, Thaís Gama de Siqueira, Thaís Reis da 58 

Silva: O diretor explicou acerca de todos os pedidos de redistribuição e remoção aprovados 59 

pela Congregação anteriormente. Aline Andrade Godoy: ainda está em avaliação no IFSP; 60 

Arthur Ângelo Alcântara de Assis: saiu de férias e sua redistribuição está para ser publicada 61 

no DOU, sendo assim não voltará mais; Deivid Saldanha: deu entrada no seu pedido de 62 

remoção para Alfenas, aguardando disponibilidade de vaga; Mariana Altenhofen: já foi 63 

publicada sua redistribuição dia 03/06/14, mas conforme acordado anteriormente, ela prestará 64 

serviços junto ao ICT até o término do semestre; Thaís Gama de Siqueira: indeferido por não 65 

ser o mesmo plano de carreira do IFSP; Thaís Reis da Silva: Processo encaminhado ao MEC, 66 

aguardando publicação no DOU. O Diretor informou que novos pedidos de remoção devem 67 

seguir a diretriz de concordância desde que resguardado a imediata reposição do cargo e sem 68 

prejuízo e/ou descontinuidade do serviço. ASSUNTO 6 – Relatório da comissão para 69 

estudo de viabilidade de implantação do curso de pós-graduação em Engenharia de 70 

Minas: O diretor informou o estudo da comissão designada para tanto apontou a viabilidade 71 

de implantação do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas em nível de mestrado.  72 

Esclareceu sobre a competência da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação de emitir 73 

portaria para comissão de elaboração de APCN da CAPES e que oportunamente os nomes da 74 

comissão do ICT serão sugeridos para continuidade dos trabalhos na elaboração da APC N. 75 

Carolina Del Roveri faz parte da comissão citada e disse que foram bem cuidadosos para não 76 

sombrear com linhas de pesquisa de outros programas de Pós-Graduação já oferecidos em 77 

Poços de Caldas, definindo assim, linhas de pesquisas bem específicas. Relatório aprovado 78 



por unanimidade. ASSUNTO 7 – Prêmio Peter Murányi 2015: O diretor informou que o 79 

ICT recebeu um convite para participar do Prêmio Peter Murányi, podendo indicar até dois 80 

trabalhos sobre o tema “Desenvolvimento Científico e Tecnológico” concorrendo a um 81 

prêmio de 200 mil reais. Sugeriu que fosse aberta uma consulta aos docentes para que os 82 

interessados se manifestem até dia 27/06/2014, para que seja avaliado na próxima reunião. 83 

Sugestão aprovada por unanimidade. ASSUNTO 8 – Pedido de abertura de nova turma de 84 

Mecânica dos Fluidos: Assunto retirado de pauta a pedido da coordenação do BCT. 85 

ASSUNTO 9 – Atualização das comissões e representações: O diretor informou que fará 86 

reuniões com todos os docentes do ICT ainda no mês junho sobre o novo regimento e indução 87 

da reestruturação e atualização dos Núcleos Acadêmicos. Informou que após inscrição em 88 

consulta específica, indicará os nomes dos docentes Marlus Pinheiro Rolemberg e Iraí Santos 89 

Júnior como possíveis nomes do ICT para compor direção da Facepe. Disse ainda que o 90 

docente Maicon Oliveira, coordenador de estágio do BCT, manifestou sua intenção de deixar 91 

a função para poder assumir a coordenação de extensão. O diretor disse que fará uma consulta 92 

a Prograd e coordenação do BCT antes de indicar um novo coordenador. ASSUNTO 10 – 93 

Proposição de encaminhamento da minuta de alteração do Regimento do ICT: O diretor 94 

informou que está copilando todas as sugestões encaminhadas para convergir para uma 95 

proposta mais consistente e próxima da versão final. Disse ainda que fará reunião com todos 96 

os núcleos para fechar particularidades de cada um e assim que finalizar convocará uma 97 

assembleia para subsidiar a apreciação da congregação. Todas as propostas e 98 

encaminhamentos serão recebidos e disponibilizados previamente a todos antes da 99 

convocação de reunião, junto a uma proposta inicial. Encaminhamento aprovado por 100 

unanimidade. Nada mais a registrar, eu, Thaís Reis da Silva, Secretária Executiva do Instituto 101 

de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente 102 

assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 103 

Prof. Cláudio Antônio de Andrade Lima (Diretor em exercício do ICT) 104 

Prof. Gian Paulo Giovanni Freschi 105 

Prof. Mayk Vieira Coelho 106 

Profa. Maria Gabriela Nogueira Campos 107 

Profa. Carolina Del Roveri 108 

Prof. Marcos Vinícius Rodrigues 109 

Prof. Alfeu Saraiva Ramos 110 

Técnico Administrativo Cristiano Ramos da Cunha 111 

Técnico Administrativo Marcel de Freitas Santos 112 


