
Ata da sétima reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 1 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em vinte e sete de  2 
setembro de 2011.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 
No dia vinte e sete de setembro de dois mil e onze, às quatorze horas e três minutos, na sala 4 
B105 do Campus Avançado de Poços de Caldas, sob a presidência do Diretor do ICT, 5 
professor Cláudio Antônio de Andrade Lima, reuniram-se os membros titulares da 6 
Congregação: Alencar José de Faria, Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Maria Gabriela 7 
Nogueira Campos, Maurício Guimarães Bergerman, Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, 8 
Cristiano Ramos da Cunha e o membro suplente Renata Piacentini Rodriguez, para discutir a 9 
seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação da ata da sexta reunião da Congregação: A ata 10 
foi aprovada por unanimidade. ASSUNTO 2 – Atos ad referendum: O Diretor do ICT 11 
comunicou que foram enviados nos dias 08 e 09-09-2011, para apreciação da Pró-reitoria de 12 
Extensão – PROEX, o Evento intitulado “3ª Mostra Piepex e de Projetos Multidisciplinares” 13 
no âmbito do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – BCT, sob coordenação 14 
da professora Tânia Regina Giraldi; o Programa de Extensão intitulado “Tecnologias Sociais, 15 
Trabalho e Desenvolvimento Social Regional” e o Projeto de Extensão intitulado “Curso 16 
Preparatório ENEM – Unifal-MG – Campus Poços de Caldas”, ambos sob coordenação do 17 
professor Antônio Donizetti Gonçalves de Souza. Em seguida informou que foram 18 
encaminhadas as solicitações de progressão horizontal dos docentes Juliana Maria da Silva e 19 
Alexandre Silveira, para a classe de Professor Adjunto II e Professor Adjunto IV, 20 
respectivamente. Os referidos atos foram aprovados por unanimidade pela Congregação. 21 
ASSUNTO 3- Proposta de regulamentação do funcionamento e condução das reuniões 22 
da Congregação: O Diretor ressaltou a importância de formalizar a condução das reuniões da 23 
Congregação visando torná-las mais dinâmicas e objetivas. Ele propôs a limitação de tempo 24 
para discussão de cada item da pauta bem como a gravação das mesmas. A docente Renata 25 
Piacentini Rodriguez questionou a possibilidade de limitar o número de itens da pauta. O 26 
Diretor esclareceu que isto é possível, desde que sejam agendadas reuniões extraordinárias 27 
para tratar os assuntos emergenciais. Ele sugeriu nomear, com antecedência, um relator para 28 
os assuntos mais complexos de forma a viabilizar as discussões. A docente Maria Emília 29 
Almeida da Cruz Tôrres sugeriu que os assuntos mais importante sejam discutidos no início 30 
da reunião. O Diretor ressaltou também que a Congregação tem função representativa e que 31 
determinados assuntos envolvem impedimento ético das decisões. Nesse sentido, ele sugeriu 32 
que os membros que não se sentirem à vontade para discutir determinado item da pauta, 33 
solicitem dispensa sem o comprometimento do quórum. Após ampla discussão, foram 34 
sugeridas as seguintes diretrizes: - limite de duas horas por reunião; - determinação de tempo 35 
para discussão de cada item da pauta; - realização de inscrição, por ordem de manifestação, 36 
para as exposições; - após encerramento do tempo limite de duas horas, realização de 37 
consulta aos membros para possibilidade de prorrogação; - nomeação de relatores para os 38 
assuntos mais complexos; - gravação das reuniões. Finalmente o Diretor solicitou que as 39 
sugestões sejam encaminhadas à Secretaria do ICT para discussão na próxima reunião da 40 
Congregação. Todos aprovaram o encaminhamento. ASSUNTO 4- Apreciação da 41 
solicitação de recursos do Instituto para custear despesas dos palestrantes durante a I 42 
Jornada do BICT: O Diretor apresentou o memorando enviado pelo professor Roni Antônio 43 
Mendes, o qual solicita treze diárias e meia para custear a participação dos docentes que 44 
ministrarão palestras e minicursos durante a I Jornada Científica do Bacharelado 45 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - BICT, a ser realizada nos dias 19, 20 e 21 de 46 
outubro corrente. Ele informou que o empenho será de aproximadamente R$2.389,50. O 47 
docente Maurício Guimarães Bergerman sugeriu que para os próximos eventos sejam 48 
angariados patrocínios para custear algumas despesas como de coffee break. Após ampla 49 
discussão foi aprovado, por unanimidade, o fomento à I Jornada Científica do BCT. 50 
ASSUNTO 5- Proposta de composição de comissão para pontuação de atividades 51 



docentes: Segundo o Diretor, as Universidades Federais tem empenhado pela maior 52 
autonomia das unidades acadêmicas. Segundo ele, a autonomia interna dos institutos vai 53 
depender da avaliação, a ser realizada de dois em dois anos, dos indicadores de cada unidade 54 
acadêmica. Sendo assim, o ICT deverá elaborar um documento referencial acerca do 55 
envolvimento dos docentes em cada atividade acadêmica desenvolvida com vistas ao melhor 56 
gerenciamento da delegação de competências e atribuições.  O docente Osvaldo Adilson de 57 
Carvalho Junior sugeriu que todos os docentes sejam convidados e manifestem interesse em 58 
participar da referida comissão. A docente Renata Piacentini Rodriguez salientou a 59 
importância de estender o convite de forma a oportunizar maior envolvimento de todos os 60 
docentes. O Diretor sugeriu que algumas instâncias do ICT, como a Congregação e os 61 
Colegiados tenham suas representações garantidas. O docente Alencar José de Faria sugeriu 62 
que a participação seja limitada a dez membros e que seja disponibilizado um formulário para 63 
inscrição, via Internet. O Diretor propôs disponibilizar convite e formulário para tanto, 64 
durante uma semana e realizar na terça-feira, dia 04-11-2011, uma reunião extraordinária da 65 
Congregação para definir a composição final da comissão. O encaminhamento foi aprovado 66 
por todos. ASSUNTO 6- Direcionamento das ações para elaboração do planejamento 67 
estratégico do ICT 2012-2015: O Diretor informou que em continuidade ao Plano de 68 
Desenvolvimento Institucional da UNIFAL-MG, as unidades acadêmicas devem elaborar seu 69 
planejamento estratégico, visando canalizar as decisões para objetivos comuns, previamente 70 
estabelecidos e acordados junto à comunidade acadêmica. A iniciativa tem o propósito de 71 
discutir a demanda de novos prédios, laboratórios e cursos até o ano de 2015. O docente 72 
Alencar José de Faria sugeriu instituir um fórum de discussão visando ampla consulta à 73 
comunidade acadêmica. Nesse sentido, o Diretor sugeriu a realização de uma assembleia, a 74 
ser agendada para novembro corrente, com o intuito de sensibilizar e levantar discussões 75 
acerca do direcionamento das ações estratégicas no âmbito do ICT. Ele sugeriu ainda, o 76 
preenchimento de um formulário de análise ambiental local, o qual permitirá ampla 77 
visualização do cenário atual bem como a orientação e planejamento das ações futuras. 78 
ASSUNTO 7- Regulamentação interna dos afastamentos com ônus limitado: O Diretor 79 
esclareceu sobre a necessidade de se fazer cumprir os procedimentos e prazos para os 80 
afastamentos, uma vez que a responsabilidade pelo docente recai sobre a direção da unidade. 81 
Foi proposto que afastamento com ônus limitado, superior a dois dias, seja previamente 82 
aprovado pela Congregação e que seja exigido o relatório de viagem dos afastamentos 83 
superiores a dois dias consecutivos. Ele salientou ainda, que o coordenador do curso deverá 84 
ser previamente informado sobre a ausência do docente. Após ampla discussão, o Diretor 85 
propôs encaminhar a todos os integrantes do Instituto um breve texto orientativo acerca dos 86 
procedimentos para afastamentos com ônus limitado, recebendo o apoio de todos os membros 87 
da Congregação para as novas diretrizes a respeito dos afastamentos. ASSUNTO 8- 88 
Homologação dos encaminhamentos da assembleia do ICT realizada em 20-09-2011: Os 89 
encaminhamentos foram previamente enviados, por e-mail, a todos os docentes e aprovados 90 
por unanimidade. ASSUNTO 9- Apreciação das minutas dos Editais de Processos 91 
Seletivos para professores temporários: A súmula do perfil das dez vagas a serem 92 
preenchidas por professores temporários foi previamente encaminhada, via e-mail, a todos os 93 
integrantes do Instituto de forma a viabilizar a discussão. O Diretor esclareceu que a 94 
responsabilidade por fazer cumprir o Projeto Político Pedagógico do curso – PPP é dos 95 
Núcleos Docentes Estruturantes - NDE, portanto é necessário que conste do PPP o número de 96 
docentes bem como o perfil de cada profissional a ser contratado. O docente Alencar José de 97 
Faria afirmou que o órgão responsável por estabelecer o perfil dos editais é a Congregação. 98 
Ao que o Diretor esclareceu que todo o processo que antecede a lotação do docente é 99 
desvinculado da unidade acadêmica, sendo de competência da Reitoria ouvindo previamente 100 
os Núcleos Docentes Estruturantes e Colegiados de curso vinculados aos projetos de 101 
implantação. Os docentes Alencar José de Faria e Osvaldo Adilson de Carvalho Junior 102 



reafirmaram ser competência da Congregação a proposição de editais e a disponibilidade de 103 
novos docentes. O docente Cássius Anderson Miquele de Melo recebeu aprovação da 104 
Congregação da sua manifestação e argumentou que a discussão acerca da definição das 105 
vagas não foi feita com toda amplitude necessária ao seu ver. Segundo ele, ao buscar 106 
informações junto ao NDE encontrou apenas um representante do Núcleo no segundo dia de 107 
atendimento. Ao que o Diretor esclareceu que as dúvidas e contribuições também poderiam 108 
ser encaminhadas por e-mail e que vários outros integrantes dos NDEs estavam em seus 109 
gabinetes no horário destinado ao atendimento. O docente Osvaldo Adilson de Carvalho 110 
solicitou maiores esclarecimentos sobre o perfil e necessidade da 10ª vaga, ligada à temática 111 
de Energia, Poluição e Sustentabilidade, entendendo que a mesma estava mais voltada para 112 
dar suporte à Pós-graduação e questionou até que ponto este profissional irá contribuir com o 113 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BCT. Ao que o Diretor esclareceu que uma das 114 
unidades curriculares do BCT é Energia e Meio Ambiente, a qual não está sendo ministrada 115 
por docente da área e que o profissional a ser contratado deverá ter formação sólida e perfil 116 
versátil para atuar em outras unidades curriculares do BCT. Após ampla discussão, o Diretor 117 
sugeriu que a súmula dos onze editais fosse apreciada em bloco para providências de abertura 118 
dos processos seletivos, com a ressalva de que a 11ª vaga aguardaria parecer pedagógico dos 119 
docentes indicados, em assembleia, para compor o colegiado do BCT. O Diretor colocou a 120 
proposta em votação e ressaltou a importância do aval pedagógico para definição da 11ª vaga  121 
sob responsabilidade do novo colegiado. A docente Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres 122 
solicitou ao Diretor que a explanação acerca da definição do perfil referente à 11ª vaga, sob 123 
responsabilidade do novo colegiado, seja estendida a todos do ICT. O Diretor se prontificou 124 
de reunir com os NDE para esclarecer sobre a responsabilidade do ato, ou seja, a necessidade 125 
do aval pedagógico do colegiado para coerência do processo. A sumula das 11 vagas e a 126 
ressalva do encaminhamento da 11ª ao novo colegiado foram aprovados por unanimidade. 127 
ASSUNTO 10- Apreciação do encaminhamento do membro da Congregação do ICT, 128 
professor Alencar José de Faria, para utilização da 11ª vaga de professor temporário 129 
para a área de Física e Matemática, originalmente proposta pelo NDEE para ser 130 
utilizada após realização dos dez processos seletivos: O docente Alencar José de Faria 131 
sugeriu que a 11ª vaga fosse destinada à área de Física e Matemática, apresentando uma 132 
proposta de Edital. Conforme definido no item 9 da pauta, a documentação referente à 133 
proposta de utilização da vaga deverá ser encaminhada para o novo colegiado eleito para o 134 
aval pedagógico. Nada mais a registrar, eu, Keri Ribeiro Prosperi, Secretária do Instituto de 135 
Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a ata que segue devidamente 136 
assinada pelos membros presentes e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 137 
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