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

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

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

Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor em exercício do ICT, 4 

professor Gael Yves Pourier, reuniram-se os membros da Congregação: Leonardo Henrique 5 

Soares Damasceno, Mayk Vieira Coelho, Maria Gabriela Nogueira Campos, Alfeu Saraiva 6 

Ramos, Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod, Gustavo do Amaral Valdiviesso, Cássius 7 

Anderson Miquele de Melo e Marcel de Freitas Santos. Adriana Maria Imperador, Luciana 8 

Botezelli, Marcelo Ribeiro Barison e Paulo Augusto Zaitune Pamplin participaram como 9 

convidados. ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da 54° reunião da Congregação: Ata aprovada 10 

por unanimidade, com abstenção do docente Leonardo Henrique Soares Damasceno, pois não 11 

participou da referida reunião. ASSUNTO 2 – Afastamento para pós doutorado das docentes 12 

Adriana Maria Imperador e Maria Gabriela Nogueira Campos: Foi apreciado pelos 13 

membros da congregação os pedidos de afastamento das docentes. O diretor explicou que foi 14 

anexada o aceite dos núcleos e dos docentes se comprometendo a assumir as aulas. Perguntou 15 

se algum membro gostaria de fazer alguma observação. Cássius Anderson Miquele de Melo 16 

sugeriu que fosse feita uma correção no documento da Adriana, uma vez que está endereçado 17 

ao professor Leonardo Henrique Soares Damasceno como coordenador do BCT. Leonardo 18 

explicou que é o núcleo da Engenharia Ambiental que atribui as aulas, e que deve ser 19 

endereçado a ele e ao coordenador do BCT. O diretor fez o encaminhamento de que as cartas 20 

sejam endereçadas a Congregação. Encaminhamento aprovado por unanimidade. Cássius 21 

Anderson Miquele de Melo ressaltou que há necessidade de criar uma comissão com 22 

componentes de todos os núcleos para que seja criado normas para os afastamentos. O diretor 23 

apresentou o pedido de afastamento da docente Maria Gabriela Nogueira Campos, que foi 24 

aprovado por unanimidade com abstenção da docente Maria Gabriela. O pedido de afastamento 25 

da docente Adriana Maria Imperador foi aprovado por unanimidade com a ressalva de que seja 26 

anexada ao processo a carta para Congregação. ASSUNTO 3 – Aproveitamento de candidato 27 

aprovado no Edital 170/2012: O diretor apresentou o pedido feito pelo colegiado da 28 

Engenharia Ambiental e passou a palavra para Leonardo Henrique Soares Damasceno, que 29 

explicou todo o processo. Ressaltou que o pedido de reaproveitamento justifica-se, 30 

primeiramente, pela necessidade, apontada pelo MEC, na resolução CNE/CES 11, de 11 de 31 

março de 2002, assim como para o atendimento das unidades curriculares de Engenharia de 32 

Sólidos e Qualidade e Produtividade. Informou ainda que há necessidade de oferecimento de 33 

turma extra de Engenharia Econômica, em função das necessidades dos estagiários em 34 

Engenharia Ambiental, que tem dificuldade em comparecer às aulas. Informou também que não 35 

houve aprovados no Edital 139/2013 e a vaga retornou ao Colegiado para avaliação e 36 

encaminhamento à Congregação do ICT. Informou que a solicitação foi apreciada na 40º 37 

Reunião da Congregação e o diretor solicitou que fosse apresentado o parecer de todos os 38 

coordenadores. Leonardo ressaltou que convocou todos os docentes para Reunião do Colegiado 39 



do Curso de Engenharia Ambiental, e o reaproveitamento foi aprovado por ampla maioria. As 40 

coordenações dos cursos do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BCT), 41 

Engenharia Química e Engenharia de Minas declararam não ter objeções quanto ao 42 

aproveitamento do candidato aprovado em segundo lugar no Edital 170/2012 pela Engenharia 43 

Ambiental. Durante a 55º Reunião da Congregação o professor Leonardo Henrique Soares 44 

Damasceno anexou o parecer do NDE ao processo. O diretor levantou quatro pontos para 45 

discussão antes de uma eventual decisão: 1) Necessidade de documentação pelo NDE das 46 

mudanças curriculares justificando o pedido. O documento apresentado pelo Prof. Leonardo 47 

Damasceno apresenta o aval do NDE quanto à solicitação de aproveitamento mas não as 48 

adequações curriculares do curso 2) O candidato é mestre e está realizando o doutorado o que 49 

deve gerar necessidades de justificativas do pedido de aproveitamento por parte da PRPPG 50 

assim como possíveis dificuldades gerenciais para a direção devido à necessidade do candidato 51 

concluir o doutorado; 3) O perfil do candidato em termos de atuação não é de engenharia 52 

econômica mas de engenharia de materiais; 4) A carta de apoio dos outros coordenadores de 53 

curso apenas manifestam não ter objeção quanto ao pedido, o que não caracteriza um apoio da 54 

coordenação. Cássius Anderson Miquele de Melo ressaltou que na abertura de concurso é 55 

necessário a justificativa, mas o concurso foi aberto antes da nova lei. O diretor informou que 56 

a PRPPG irá solicitar a justificativa, uma vez que o concurso tinha apenas uma vaga e está 57 

sendo pedido reaproveitamento. Cássius Anderson Miquele de Melo perguntou a Leonardo 58 

Henrique Soares Damasceno se a Congregação não aprovar o aproveitamento do candidato, 59 

seria aberto concurso para Qualidade e Produtividade. Leonardo Henrique Soares Damasceno 60 

informou que teria que levar isso para o colegiado para discussão. Não havendo manifestação 61 

dos demais membros da congregação, o diretor perguntou se os membros da Congregação 62 

tinham condições de tomar decisão com relação ao aproveitamento do candidato. Cássius 63 

Anderson Miquele de Melo sugeriu que caso seja aprovado a solicitação, que a Engenharia 64 

Ambiental faça a justificativa para a PRPPG. O diretor colocou em votação a solicitação de 65 

aproveitamento de candidato aprovado no Edital 170/2012. Solicitação aprovada por 66 

unanimidade. ASSUNTO 4 – Afastamentos de docentes superior a dois dias com ônus 67 

limitado: O diretor apresentou o pedido de afastamento da docente Grazielle Santos Silva 68 

Andrade para participação em Congresso no período de 19/10/2014 a 23/10/2014, os membros 69 

da Congregação solicitaram que tenha a anuência da coordenação e que seja entregue o 70 

comprovante após o evento. Afastamento aprovado por unanimidade. Também foi apresentado 71 

o pedido de afastamento do docente Tiago Antônio Magalhães Filho para realizar visita na 72 

UFPE para divulgação do Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia 73 

Extrativa. Afastamento aprovado por unanimidade condicionada a apresentação dos 74 

documentos e anuência da coordenação. ASSUNTO 5 – Assuntos pertinentes: Justificativa 75 

de falta da técnica de laboratório Aline Andrade Godoy para apresentar trabalho no Congresso 76 

Ecotox 2014 em Guarapari: O diretor apresentou a justificativa de falta da técnica aos membros 77 

da Congregação que informaram que por se tratar de justificativa de falta não seria necessário 78 



passar pela Congregação. Pedido da professora Neide Mariano para compra emergencial do 79 

produto alumina para polimento: O diretor apresentou a solicitação da professora Neide 80 

Mariano. Maria Gabriela Nogueira Campos informou que a professora Neide informou que já 81 

tem 3 anos que foi feito a última compra e ela tem comprado com dinheiro de projeto e com 82 

recurso próprio, além disso esse semestre não terá aula caso não seja adquirido a alumina. Os 83 

membros solicitaram que seja realizado um levantamento dos pedidos anteriores para verificar 84 

o que está acontecendo.  Nada mais a registrar, eu, Valéria Maria Pereira Barbosa, Secretária do 85 

Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue 86 

devidamente assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 87 

Prof. Gael Yves Pourier (Diretor em exercício do ICT) 88 

Prof. Alfeu Saraiva Ramos 89 

Prof. Cássius Anderson Miquele de Melo 90 

Prof. Gustavo do Amaral Valdiviesso 91 

Prof. Leonardo Henrique Soares Damasceno 92 

Profa. Maria Gabriela Nogueira Campos 93 

Prof. Mayk Vieira Coelho 94 

Profa. Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod 95 

Técnico Administrativo Marcel de Freitas Santos 96 

Profa. Adriana Maria Imperador (convidada) 97 

Profa. Luciana Botezelli (convidada) 98 

Prof. Marcelo Ribeiro Barison (convidado) 99 

Prof. Paulo Augusto Zaitune Pamplin (convidado) 100 

 Secretária do ICT Valéria Maria Pereira Barbosa 101 


