
Ata da quinta reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 

Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em vinte e oito de 

julho de 2011. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

No dia vinte e oito de julho de dois mil e onze, às quinze horas e dez minutos, na sala 

B105 do Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, 

professor Cláudio Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da 

Congregação: Alencar José de Faria, Maria Gabriela Nogueira Campos, Maurício 

Guimarães Bergerman, Osvaldo Adilson de Carvalho Júnior e os membros suplentes 

Giselle Patrícia Sancinetti, Renata Piacentini Rodriguez e Talita Pezzo Carvalhal, para 

discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da quarta reunião da 

Congregação: A ata foi aprovada por unanimidade. ASSUNTO 2 - Atos ad 

referendum: O Diretor do ICT comunicou que foram enviados, para apreciação da 

Reitoria, os processos de progressão horizontal dos docentes Rodrigo Rocha Cuzinatto e 

Sylma Carvalho Maestrelli. Em seguida informou que os Editais  070 e 071/2011, para 

professores temporários, foram reeditados com alterações de data e escolaridade. De 

acordo com o Edital 070/2011, onde se lê: b) Escolaridade: Graduação em Engenharia e 

título de Mestrado ou Doutorado nas Grandes Áreas das Engenharias, Ciências Exatas e 

da Terra ou Multidisciplinar; leia-se: b) Escolaridade: Graduação em Engenharia, 

Agronomia, Geologia, Geografia e título de Mestrado ou Doutorado nas Grandes Áreas 

das Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias ou Multidisciplinar. No 

Edital 071/2011, onde se lê: b) Escolaridade: Graduação em Engenharia Química e 

Mestrado e/ou Doutorado na grande área das Engenharias; leia-se: b) Escolaridade: 

Graduação em Engenharia ou Química Industrial e Mestrado e/ou Doutorado na grande 

área das Engenharias. As inscrições serão realizadas durante o período de 29-07 a 08-08-

2011 e os processos acontecerão nos dias 17 e 18-08-2011. O docente Alencar José de 

Faria ressaltou a necessidade de antecedência na definição dos requisitos e na divulgação 

dos próximos editais, de forma a evitar atrasos dos processos seletivos. A docente Maria 

Gabriela Nogueira Campos sugeriu que, caso não haja candidatos inscritos para o Edital 

071/2011, a redação da escolaridade seja novamente alterada, mantendo a edição original. 

O docente Osvaldo Adilson de Carvalho Junior sugeriu que, na mesma circunstância de 

não ocorrência de inscritos, que o Edital 070/2011 também seja reeditado acrescentando-

se a formação em Arquitetura. O Diretor propôs que os próximos editais sejam 

divulgados no âmbito das instituições próximas a Poços de Caldas, que oferecem 

programas de pós-graduação stricto sensu, oportunizando aos alunos de pós-graduação 

atuarem como professores temporários. O docente Maurício Guimarães Bergerman 

questionou se é legalmente possível o acúmulo de cargo quando o docente é bolsista de 



algum programa de pós-graduação.  Ao que o Diretor propôs se informar junto à Pró-

reitoria de Gestão de Pessoas e em outro momento repassar a informação à Congregação.  

ASSUNTO 3 – Apresentação das atividades desenvolvidas pelos Grupos de 

Trabalho: Diretrizes para criação dos Núcleos Acadêmicos: A docente Maria 

Gabriela Nogueira Campos informou que a proposta de criação dos Núcleos visa agrupar 

os docentes pela atividade fim, conforme consta o Regimento Interno do ICT. A docente 

Giselle Patrícia Sancinetti sugeriu que no item 3.2 o desligamento do integrante seja 

informado ao interlocutor do Núcleo e posteriormente encaminhado o requerimento à 

direção do ICT, para anuência da Congregação. Após ampla discussão, a Congregação 

deliberou pela eliminação do item 4-Proposta inicial de criação de Núcleos, uma vez que 

estes Núcleos ainda não foram devidamente formalizados.  Estabelecimento de critérios 

para utilização das verbas de custeio de pessoal: O docente Maurício Guimarães 

Bergerman apresentou a proposta do Grupo de Trabalho e destacou o objetivo de 

incentivar a realização de palestras, cursos, seminários, dentre outros eventos, através da 

presença de profissionais convidados. O Diretor esclareceu que será necessário definir o 

limite de gasto que será concedido a cada solicitação que será previamente encaminhada 

ao Instituto, para apreciação da Congregação. A proposta do Grupo de Trabalho foi 

aprovada e ficou decidido também que a concessão de diárias para integrantes do ICT 

será prioritariamente destinada a afastamento de interesse coletivo e institucional e as 

viagens de interesse individual, no caso específico de pesquisa, serão regulamentadas 

quando houver recurso disponível. ASSUNTO 4 – Assuntos Pertinentes: Foi apreciada 

a solicitação da docente Érica Regina Filletti Nascimento que encaminhou pedido de 

apoio financeiro para participação na Conferência Brasileira de Dinâmica, Controle e 

Aplicações, em Águas de Lindóia, no período de 29-08 a 02-09-2011, o qual foi 

indeferido, haja vista não se enquadrar na ordem de prioridade de utilização da verba. 

Nada mais a registrar, eu, Keri Ribeiro Prosperi, Secretária do Instituto de Ciência e 

Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente assinada 

pelos membros presentes e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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