
Ata da sexta reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 1 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em trinta de agosto de 2 
2011.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 
No dia trinta de agosto de dois mil e onze, às quatorze horas e doze minutos, na sala B105 do 4 
Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, professor 5 
Cláudio Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da Congregação: 6 
Alencar José de Faria, Gian Paulo Giovanni Freschi, Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, 7 
Maria Gabriela Nogueira Campos, Maurício Guimarães Bergerman e Cristiano Ramos da 8 
Cunha, para discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da quinta reunião 9 
da Congregação: A ata foi aprovada por unanimidade. ASSUNTO 2 - Esclarecimentos 10 
sobre o andamento dos processos referentes às vagas de professores temporários 11 
remanescentes da cota de 2011: O Diretor esclareceu que das dezessete vagas para 12 
professores temporários remanescentes da cota REUNI 2011, realizou-se seis processos 13 
seletivos prioritários durante os quais constatou-se a dificuldade em encontrar o perfil ideal do 14 
docente para atuar nas áreas das Engenharias, destacando o fato de vaga para docente 15 
temporário despertar pouco interesse por parte dos candidatos, uma vez que grande parte dos 16 
possíveis interessados já possuem vínculo empregatício consolidado. O Diretor informou que 17 
o processo seletivo regido pelo Edital 071/2011 não houve aprovados devido a deficiência na 18 
prova prática de didática.  A docente Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres ressaltou que era 19 
esperada pouca procura para as vagas de docentes temporários. A docente Maria Gabriela 20 
Nogueira Campos salientou que deve-se restringir o perfil do candidato de forma a direcioná-21 
lo para as áreas a serem atendidas. O docente Alencar José de Faria argumentou que o Físico é 22 
um profissional capacitado para dar aula de Instrumentação. Ele apontou que a falha poderia 23 
estar na divulgação das vagas. A docente Maria Gabriela Nogueira Campos salientou que a 24 
unidade curricular de Instrumentação não foi atendida e o remanejamento de docente para 25 
atender a esta unidade impactou outros núcleos. O docente Gian Paulo Giovanni Freschi 26 
sugeriu buscar mais informações no mercado para definir o perfil do candidato. O Diretor 27 
ressaltou que a proposta inicial era buscar perfis versáteis que pudessem atender a várias 28 
áreas, uma vez que a construção do Projeto Político Pedagógico do curso visa a 29 
interdisciplinaridade e interação. Ele sugeriu que os docentes se reúnam e analisem o cenário 30 
atual para estabelecerem perfis com maior possibilidade de interessados. O docente Maurício 31 
Guimarães Bergerman aventou a possibilidade de se definir apenas a área de atuação nos 32 
próximos editais dos processos seletivos, assim como acontece nos Editais da Universidade 33 
Federal de Ouro Preto – UFOP. O Diretor salientou que na avaliação dos cursos de graduação 34 
pelo Ministério da Educação – MEC é pontuado Docente com formação profissional na área 35 
de avaliação do curso. O docente Alencar José de Faria salientou que o perfil precisa ser 36 
flexível a fim de evitar a fragmentação das áreas. Sugeriu que para o próximo processo 37 
seletivo haja ampla divulgação e discussão entre os Núcleos Estruturantes de forma que se 38 
priorize a participação coletiva e antecipada dos integrantes do Instituto. A docente Maria 39 
Emília ressaltou que o problema está nas questões de ordem pedagógica. Segundo ela é 40 
necessário analisar e refletir sobre as estratégias pedagógicas estabelecidas na prática do 41 
Projeto Político Pedagógico. ASSUNTO 3- Abertura da página do ICT e proposta para 42 
disponibilização dos documentos apreciados pela Congregação: O Diretor informou que a 43 
página do ICT já foi disponibilizada e descentralizada sua alimentação. A autoria das páginas 44 
secundárias ficará sob responsabilidade dos docentes, cujo gerenciamento de conteúdos e 45 
links será feito por meio de login e senha. Solicitou aos presentes ampla divulgação e apoio na 46 
estruturação e alimentação da página. Já em relação à página da Congregação, apresentou 47 
proposta da composição,  regimentos e portarias ficarem na página do ICT e as convocações, 48 
atas e documentos em análise ficarem em site específico da Congregação, com acesso 49 
exclusivo aos integrantes do ICT e representantes discentes. A proposta foi aprovada por 50 



unanimidade. ASSUNTO 4- Assuntos pertinentes: - Participação no Simpósio Engenheiro 51 
do Futuro: O Diretor fez um breve relato sobre sua participação no evento sobre inovações 52 
pedagógicas no Ensino de Engenharia. - Coordenação dos Laboratórios Didáticos: Através 53 
da Portaria 032 de 12 de agosto de 2011, foi delegada competência ao Vice-Diretor, professor 54 
Gaël Yves Poîrier, para atuar como coordenador geral do gerenciamento operacional dos 55 
Laboratórios de Ensino e Pesquisa, vinculados ao Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT. - 56 
Processo de redistribuição do docente Rogério Valentim Gelamo: Foi solicitado ao 57 
professor Rodrigo Rocha Cuzinatto a coordenação da análise e que juntamente com os demais 58 
docentes de formação em Física emitiram parecer sobre a redistribuição do docente Rogério 59 
Valentim Gelamo para o ICT. O referido parecer destaca a formação do docente em Física 60 
com atuação em Engenharia de Materiais e que no processo encaminhado não há registro de 61 
projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão sendo os autores do relatório contrários a 62 
redistribuição. Para o docente Alencar José de Faria, um docente que não tenha sido aprovado 63 
em processo seletivo realizado pelo ICT precisaria de um destaque notório no currículo para 64 
agregar ao Instituto. A Docente Maria Gabriela Nogueira Campos solicitou que o processo 65 
também tivesse parecer dos docentes vinculados ao Programa de  Pós-graduação em 66 
Engenharia e Ciências dos Materiais, haja vista a atuação do docente na área específica de 67 
Engenharia de Materiais, o que foi acatado por todos. - Calendário de reuniões: O docente 68 
Gian Paulo Giovanni Freschi, sugeriu que seja disponibilizado o calendário semestral das 69 
reuniões ordinárias da Congregação, o que foi aprovado por todos os presentes. Nada mais a 70 
registrar, eu, Keri Ribeiro Prosperi, Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do 71 
Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente assinada pelos membros 72 
presentes e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 73 
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