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

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

de dois mil e quatorze, às quinze horas e cinco 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 Andrade 4 

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

Navarro, Maria Gabriela Nogueira Campos, Carolina Del Roveri, Alfeu Saraiva Ramos, Tatiana 6 

Cristina de Oliveira Mac Leod, Eduardo José Aguilar Alonso e Rafael Bernardes Cava para 7 

discutirem a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 53° reunião da 8 

Congregação: Ata aprovada por unanimidade. ASSUNTO 2 – Aprovação atos ad 9 

referendum: Foi apreciado pelos membros da congregação o evento de extensão: “I Seminário 10 

Temático de Engenharia Ambiental: Tratamento de Efluentes, Universidade Federal de 11 

Alfenas – UNIFAL-MG, Campus Poços de Caldas”, coordenado pelo docente Paulo 12 

Henrique Bretanha Junker Menezes; também foi apreciado o projeto de extensão: “Proposta 13 

de Implantação de Coleta Seletiva no Campus de Poços de Caldas da UNIFAL-MG”, 14 

coordenado pela docente Giselle Patrícia Sancinetti; e a ação de extensão: “Workshop 15 

UNIFAL-MG e INB: Construindo parceria para o conhecimento técnico e científico”, 16 

coordenado pela docente Maria de Fátima Rodrigues Sarkis. Atos Ad Referendum apreciados 17 

e aprovados por unanimidade. ASSUNTO 3 – Afastamentos de docentes superior a dois dias 18 

com ônus limitado: O diretor apresentou as solicitações de afastamentos do docente Mayk 19 

Vieira Coelho para participação em Congresso na cidade de Natal-RN no período de 08/09/2014 20 

a 12/09/2014 e um outro afastamento para participar em Congresso em Moterrey – México no 21 

período de 04/10/2014 a 12/10/2014, também foram apreciadas pelos membros da Congregação 22 

as solicitações de afastamentos dos docentes Enrique Alberto Gallegos Collado para 23 

participação no XXXV Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos em Caxambu-MG 24 

no período de 15/09/2014 a 19/09/2014; Rogério Esteves Salustiano para participar em 25 

Congresso na cidade de Goiânia-GO no período de 08/09/2014 a 15/09/2014 e Melina Savioli 26 

Lopes para participar em Congresso em Cataratas do Niagara - Canadá. Afastamentos 27 

aprovados por unanimidade. ASSUNTO 4 – Autorização para docente Daniela Gomes 28 

Horta ministrar curso de Fenômenos Interfaciais na pós-graduação (lato sensu) em 29 

Tratamento de Minérios da Universidade Federal de Goiás (UFG), campus de Catalão: O 30 

diretor apresentou o pedido de autorização da docente para ministrar o curso e explicou que o 31 

mesmo será oferecido aos finais de semana e que não haverá comprometimento das Unidades 32 

Curriculares sob responsabilidade da docente.  Afastamento aprovado por unanimidade. 33 

ASSUNTO 5 – Apresentação da minuta do regimento do ICT que será levada para votação 34 

de destaques na próxima Assembleia: O diretor explicou que disponibilizará nova versão 35 

consolidada com os destaques propostos, deixado ainda aberto o prazo para envio de novos 36 

destaques. Perguntou aos membros da Congregação se tinham alguma sugestão e alguns 37 

esclarecimentos sobre a interpretação do regimento e destaques foram prestados.  Maria 38 

Gabriela Nogueira Campos informou que os docentes da Engenharia Química vão se reunir na 39 



sexta-feira para avaliar a minuta do regimento do ICT. O diretor informou que aguardará os 40 

envios dos destaques até a sexta dia 05-09-14 e que no sábado dia 06-09-14 enviará a versão 41 

consolidada para ser apreciada na assembleia do dia 09-09-14.  Em relação ao destaque de que 42 

a representação docente deverá resguardar a representatividade de cada núcleo acadêmico, 43 

Mayk Vieira Coelho ressaltou que seria interessante fixar o número de núcleos, pois é 44 

interessante essa representação na Congregação. Maria Gabriela Nogueira Campos perguntou 45 

ao diretor se tem respaldo legal de passar competências da direção para coordenação de núcleos, 46 

como por exemplo afastamentos. Cláudio explicou que não tem dúvidas com relação à 47 

legalidade da delegação de competências, mas ressaltou a vinculação de chefia imediata 48 

continua única. O diretor fez o encaminhamento de disponibilizar no dia 02/09/2014 a minuta 49 

do regimento do ICT e deixar disponível até dia 05/09/2014 para os destaques. 50 

Encaminhamento aprovado por unanimidade. ASSUNTO 6 – Discussão sobre a situação dos 51 

processos de Estágio Probatório: O diretor explicou que priorizou os processos que estavam 52 

vencidos e próximos de vencer. Ressaltou que é complicado para a direção fazer avaliação de 53 

todos, uma vez que houve um aumento significativo no número de docentes e TAEs no Instituto. 54 

Maria Gabriela Nogueira Campos disse que seria interessante passar os processos para os 55 

núcleos. Carolina Del Roveri perguntou sobre os docentes que não fazem parte dos núcleos. O 56 

diretor explicou que esses casos são exceções. E informou que com relação aos processos de 57 

Estágio Probatório dos técnicos seria interessante que a avaliação de desempenho fosse 58 

realizada pelo docente coordenador do laboratório e por um par, TAE que já tenha passado pelo 59 

probatório. Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod disse que é coordenadora de dois 60 

laboratórios, mas ainda está em estágio probatório e nesse caso não poderia avaliar os processos 61 

de estágio probatório dos técnicos. O diretor ressaltou que nesse caso o coordenador deverá 62 

indicar um docente com atuação direta no laboratório e que já tenha passado pelo probatório 63 

para realizar a avaliação.  Assim a proposição de repassar os relatórios de avaliação de 64 

desempenho dos docentes aos núcleos e dos Taes pelas coordenações de laboratório e pares foi 65 

aprovada por unanimidade. ASSUNTO 7 – Assuntos pertinentes: 1 – Aprovação do projeto 66 

de Extensão coordenado pelo docente Luiz Felipe Ramos Turci com o tema: Minicurso de 67 

Fotografia. Projeto aprovado por unanimidade. 2 – Proposição do diretor de moção de 68 

agradecimento e reconhecimento pelos serviços prestados ao ICT pelo professor Maurício 69 

Guimarães Bergerman. Encaminhamentos aprovados por unanimidade. 3 – Portarias que tratam 70 

do provimento de cargos isolados de Professor Titular-Livre do Magistério Superior: O diretor 71 

apresentou aos membros da Congregação as portarias que foram enviadas pelo docente Iraí 72 

Santos Júnior. E fez encaminhamento de abrir google docs, para que que os interessados em 73 

contribuírem com a discussão possam se inscrever. Encaminhamento aprovado por 74 

unanimidade. 4 – Coordenadores de laboratório do prédio G: Cláudio Antônio de Andrade Lima 75 

informou que foi realizada uma consulta para que os interessados em exercer as funções de 76 

coordenadores dos laboratórios: Laboratórios de informática I, II e III; Ciências da Engenharia 77 

III (Ambiental) e Oficinas eletro-eletrônica e mecânica se manifestassem através do google 78 



docs. Houve manifestação do docente Alexandre Silveira para o laboratório de Ciências da 79 

Engenharia III (ambiental) e do docente Eduardo José Aguilar Alonso para o laboratório 80 

Oficinas eletro-eletrônica e mecânica. Não houve nenhuma manifestação com relação aos 81 

laboratórios de Informática I, II e III. Eduardo informou que já houve uma conversa de 82 

revezamento entre os professores que trabalham nos laboratórios de informática e o docente 83 

Rogério Esteves Salustiano seria o próximo a assumir. Assim ficaram definidos e aprovados os 84 

novos coordenadores de laboratórios. 5 – Manifestação da ouvidoria: O diretor informou de 85 

manifestações recorrentes da ouvidoria que o ICT não disponibiliza o horário de trabalho ou de 86 

disponibilidade dos docentes para atendimento aos discentes. Mayk Vieira Coelho registrou que 87 

vários docentes já disponibilizam suas agendas na internet. O discente Rafael Bernardes Cava 88 

sugeriu que o horário de atendimento fosse colocado na porta da sala do professor, ficando mais 89 

fácil para os alunos encontrá-los. Carolina Del Roveri precisou ausentar-se da reunião. Cláudio 90 

apresentou a proposta que seja estabelecida, a priori, o horário de atendimento semanal, terças 91 

feiras das 14 às 15 horas para todos os docentes já que a princípio todos estão disponíveis. 92 

Depois individualmente, em prazo estabelecido para tanto, os docentes poderão promover as 93 

alterações da melhor formar e conveniência. Assim, poderíamos em breve já ter disponibilizado 94 

no site do ICT o horário de atendimento de todos os docentes.  Proposta aprovada por 95 

unanimidade.  6 – Processos de afastamento das docentes Maria Gabriela Nogueira Campos e 96 

Adriana Maria Imperador para realização de estágios pós-doutoral: O diretor informou aos 97 

membros da Congregação sobre os pedidos de afastamento das docentes entregues no dia e fez 98 

a proposição de agendar uma reunião extraordinária, com a devida divulgação e pauta única.  99 

Fabiano fez o encaminhamento de marcar uma reunião extraordinária para o dia 09/09/2014 às 100 

16:00 horas, para discutir o encaminhamento da Assembleia e os processos de afastamento das 101 

docentes. Encaminhamento aprovado por unanimidade.  Nada mais a registrar, eu, Valéria 102 

Maria Pereira Barbosa, Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de 103 

Caldas, lavro a ata que segue devidamente assinada. 104 
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