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

ICT, da Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas. No dia vinte e dois de 2 

julho de dois mil e quatorze, às quatorze horas e dez 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: Gian Paulo Giovanni 5 

Freschi, Mayk Vieira Coelho, Fabiano Cabañas Navarro, Carolina Del Roveri, Marcos 6 

Vinícius Rodrigues, Alfeu Saraiva Ramos, Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod, Roni 7 

Antônio Mendes, Deivid Sandanha, Marcel de Freitas Santos e Rafael Bernardes Cava para 8 

discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 52° reunião da 9 

Congregação: Ata aprovada por unanimidade. ASSUNTO 2 – Aprovação atos ad 10 

referendum: Foi apreciado pelos membros da congregação o seguinte projeto de extensão: 11 

“Apoio a Movimentos Sociais na Contribuição ao Processo de Elaboração Legislativa 12 

Ambiental em São João da Boa Vista”, coordenado pela docente Wilges Ariana Bruscato; 13 

também foi apreciado o curso de extensão: “Introdução à Matemática Financeira”, 14 

coordenado pelo docente Rodrigo Sampaio Fernandes; e o evento: “Calouro Cidadão XII”, 15 

coordenado pelo docente Daniel Juliano Pamplona da Silva. Atos Ad Referendum apreciados 16 

e aprovados por unanimidade. ASSUNTO 3 – Posse dos novos representantes do segmento 17 

discente: O diretor deu as boas-vindas ao discente Rafael Bernardes Cava e explicou sobre a 18 

importância da representação discente. Ressaltou que quando o discente não puder participar 19 

que avise para que seu suplente seja convocado, uma vez que o mesmo poderá ser desligado 20 

da Congregação caso tenha 3 faltas consecutivas ou 5 faltas alternadas durante o período de 21 

um ano. ASSUNTO 4 – Indicação prêmio Péter Murányi 2015: O diretor informou que foi 22 

aberto uma consulta aos docentes para que os interessados se manifestassem até dia 23 

27/06/2014, apenas o docente Edmo da Cunha Rodovalho se manifestou. O diretor sugeriu 24 

que o trabalho do docente seja indicado. Sugestão aprovada por unanimidade. ASSUNTO 5 – 25 

Alteração de interlocutores do Núcleo da Engenharia Química: O diretor explicou que em 26 

reunião realizada em 01/07/2014, os docentes do Núcleo de Engenharia Química indicaram os 27 

docentes Maria Gabriela Nogueira Campos, Marlus Pinheiro Rolemberg e Lorena Oliveira 28 

Pires como interlocutores do mesmo. Alteração aceita por todos. ASSUNTO 6 – Abertura de 29 

concurso público para reposição da vaga do Prof. Artur Ângelo Alcântara de Assis: O 30 

diretor explicou que a Unifal-MG já recebeu o código de vaga da UFPE e que devido ao 31 

declínio do candidato aprovado em concurso já homologado, o Colegiado e o Núcleo da 32 

Engenharia de Minas discutiram novo perfil de vaga para abertura de concurso na área de 33 

Lavra e Economia Mineral. Foi colocado em votação e a proposta do novo Edital para 34 

abertura de Concurso Público, conforme encaminhado pelo Núcleo de Engenharia de Minas 35 

foi aprovada por unanimidade. ASSUNTO 7 – Pedido de Remoção do docente Rodrigo 36 

Corrêa Basso para o ICT: O diretor explicou que já recebeu o código de vaga referente a 37 

redistribuição da docente Mariana Altenhofen da Silva. Cláudio expôs a solicitação de 38 

remoção do professor Rodrigo Corrêa Basso e informou que o Núcleo de Engenharia 39 



Química, em sua 31ª reunião, manifestou-se favorável ao pedido de remoção. Pedido 40 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. ASSUNTO 8 – Deliberação sobre 41 

participação em projeto de pesquisa do professor Marlus Pinheiro Rolemberg – 42 

Processo 23087.001829/2014-26: O diretor explicou que o processo foi encaminhado para o 43 

Núcleo e Colegiado da Engenharia Química, que manifestaram favorável ao pedido do 44 

docente, desde que não haja comprometimento das atividades pedagógicas de 45 

responsabilidade do docente junto ao curso da Engenharia Química da Universidade Federal 46 

de Alfenas. A congregação seguiu o encaminhamento do Núcleo e Colegiado da Engenharia 47 

Química e a participação do docente no projeto foi aprovado por unanimidade ASSUNTO 9 – 48 

Criação de uma nova turma prática de ICT-210: O diretor explicou que a docente Neide 49 

Aparecida Mariano fez a solicitação da abertura de uma nova turma prática de Ciência e 50 

Tecnologia dos Materiais. Ressaltou que do ponto de vista institucional o ICT não apresenta 51 

carência de docente e técnico. Explicou que a docente Marilza irá assumir uma turma ficando 52 

com 12 horas/aula e a docente Neide assumirá as outras turmas ficando com 8 horas/aula. 53 

Devido as condições do laboratório, uma vez que o prédio FINEP ainda não foi entregue, o 54 

diretor encaminhou para que fosse aprovado a criação de uma nova turma prática em caráter 55 

excepcional para o período 2014/2. Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 56 

10 – Informes sobre horários da graduação e atribuição de aulas: A direção informou que 57 

das tratativas com os coordenadores de curso para fechamento dos horários e metodologia 58 

para as atribuições de aulas e que os horários profundamente estudados para a melhor 59 

vinculação dos docentes as necessidades do ICT. ASSUNTO 11 – Informes sobre 60 

tramitação do novo regimento do ICT: O diretor informou que foi realizada reuniões com 61 

todos os docentes e técnicos do ICT no mês de junho. Ressaltou que convocará assembleia 62 

para o dia 26 de agosto de 2014 para discussão e votação dos destaques encaminhados. Disse 63 

também que será discutido a alterações na representação do ICT no Consuni, uma vez que o 64 

mandato de duas chapas de representantes do Instituto de Ciência e Tecnologia encerra-se em 65 

28-08-2014. ASSUNTO 12 – Informes sobre abertura de processo seletivo para 66 

professores substitutos: O diretor informou que o professor Gian apresentou uma solicitação 67 

de abertura de processo seletivo para professor substituto referente a licença à gestante da 68 

professora Tânia. Explicou que devido ao período eleitoral não é possível a abertura de 69 

processo seletivo agora, mas poderá ser reencaminhado o pedido ao final do semestre para 70 

antecipação de divulgação do edital. O mesmo pode ser feito com relação a vaga oriunda da 71 

saída do professor Marcelo Jorge Nascimento Souza.  ASSUNTO 13 – Afastamentos de 72 

docentes superior a dois dias com ônus limitado: O diretor apresentou os afastamentos dos 73 

docentes Thales de Astrogildo e Tréz para participação em Evento na Inglaterra no período de 74 

04/09/2014 a 07/09/2014 e Luiz Felipe Ramos Turci para participação em Congresso na 75 

cidade de Natal no período de 08/09/2014 a 15/09/2014.  Cláudio também apresentou os 76 

afastamentos dos docentes Giselle Patrícia Sancinetti e Marcos Vinícius Rodrigues para 77 

participação e apresentação de trabalho no XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química. 78 



Afastamentos aprovados por unanimidade. ASSUNTO 14 – Assuntos pertinentes:  O diretor 79 

informou que os professores Maicon Gouveia de Oliveira e Thaís Gama de Siqueira pediram 80 

o seu desligamento da comissão de estágios do BCT da UNIFAL, campus Poços de Caldas, 81 

portaria ainda vigentes pelo ICT Cláudio encaminhou para o colegiado do BCT e Secretaria 82 

de Graduação para providências já que esta atribuição de nova nomeação não esta mais a 83 

cargo da unidade acadêmica. O diretor também informou que já possui o código de vaga 84 

referente a redistribuição da servidora Thaís Reis da Silva e que mantém tratativas com 85 

aprovados em outras instituições para agilizar a reposição e melhor atender as necessidades da 86 

secretaria. Nada mais a registrar, eu, Valéria Maria Pereira Barbosa, Secretária do Instituto de 87 

Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente 88 

assinada. 89 
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