
Ata da oitava reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 1 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em quatro de outubro de 2 
2011.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 
No dia quatro de outubro de dois mil e onze, às quinze horas e dez minutos, na sala B207 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, Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, Maria Gabriela Nogueira 7 
Campos, Maurício Guimarães Bergerman, Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, Cristiano 8 
Ramos da Cunha e o membro suplente Tânia Regina Giraldi, para discutir a seguinte pauta: 9 
ASSUNTO 1 – Deliberação sobre a composição da comissão para pontuação das 10 
atividades docentes: O Diretor do ICT comunicou que a reunião extraordinária foi agendada 11 
para complementar a sétima reunião da Congregação, realizada em 27-11-2011. O propósito 12 
foi definir a Comissão encarregada de estabelecer os critérios para pontuação das atividades 13 
docentes, que implicará em um diagnóstico acerca do envolvimento acadêmico de cada 14 
docente lotado no Instituto. Conforme acordado na última reunião, foi disponibilizado um 15 
formulário para inscrição dos  interessados em fazer parte da referida Comissão e os seguintes 16 
docentes se inscreveram: Sylma Carvalho Maestrelli, Roni Antônio Mendes, Fábia Castro 17 
Cassanjes, Renata Piacentini Rodriguez, Gaël Yves Poîrier, Cássius Anderson Miquele de 18 
Melo, Patrícia Neves Mendes, Paulo Roberto Alves Pereira e Maria Emília Almeida da Cruz 19 
Tôrres. O Diretor ressaltou a importância de que todas as instâncias do Instituto estejam 20 
representadas. A docente Maria Gabriela Nogueira Campos sugeriu que um dos membros da 21 
Congregação atue como presidente da Comissão. Após ampla discussão, a composição ficou 22 
assim estabelecida: Maurício Guimarães Bergerman (presidente da comissão), Sylma 23 
Carvalho Maestrelli, Roni Antônio Mendes, Fábia Castro Cassanjes, Renata Piacentini 24 
Rodriguez, Gaël Yves Poîrier, Cássius Anderson Miquele de Melo, Patrícia Neves Mendes, 25 
Paulo Roberto Alves Pereira e Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, o que foi aprovado por 26 
todos os presentes. ASSUNTO 2- Assuntos pertinentes: - Representantes para integrarem a 27 
Comissão para atualizar as normas do Programa de Qualificação de Docentes: O Diretor 28 
informou que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG, através do memorando 29 
Of.Memo.Circular PRPPG/004/2011, solicitou a indicação de dois representantes docentes 30 
(titular e suplente) para integrar a Comissão para atualizar as normas do Programa de 31 
Qualificação de Docentes no âmbito da Pós-Graduação da Unifal-MG. Foi disponibilizado um 32 
formulário de inscrição dos docentes interessados, contudo não houve interessados. O Diretor 33 
sugeriu que os representantes já tenham cursado o Doutorado, haja vista o conhecimento das 34 
necessidades e dificuldades vividas durante o processo. Segundo ele, a demanda de docentes 35 
do ICT que encontram-se em processo de qualificação está ligada às áreas de Engenharia e 36 
Matemática, sendo assim, sugeriu-se que os docentes Marco Antônio Alves Garcia e Juliana 37 
Maria Silva atuem como titular e suplente respectivamente. Solicitou, ainda, que os docentes 38 
indicados sejam comunicados pelos membros da congregação com explanação dos motivos 39 
que levaram a esta indicação. O encaminhamento foi aprovado por todos. - Projetos para 40 
apreciação: O Diretor esclareceu que o relacionamento da Universidade com as empresas é 41 
estabelecido através de projetos de extensão universitária, entretanto, antes da execução é 42 
necessária a manifestação da Congregação. Nesse sentido, dois projetos no âmbito do ICT 43 
foram apresentados à Direção para manifestação da Congregação: Projeto em parceria com a 44 
Danone Ltda: a docente Renata Piacentini Rodriguez apresentou um proposta de projeto de 45 
extensão para prestação de serviços de consultoria técnica especializada e realização de 46 
exames e laudos técnicos para a empresa Danone Ltda na área de Engenharia Ambiental. 47 
Projeto em parceria com a Votorantin Metais – Gerência de Desenvolvimento Mineral: O 48 
docente Maurício Guimarães Bergerman apresentou uma proposta de prestação de serviços de 49 
consultoria técnica especializada junto à Votorantin Metais. O docente esclareceu que o 50 



trabalho será laboratorial e oportunizará o envolvimento de acadêmicos ligados à iniciação 51 
científica. Ressaltou que os docentes Carolina Del Roveri e Fabiano Cabañas Navarro são 52 
colaboradores do projeto. A docente Tânia Regina Giraldi questionou se o projeto tem caráter 53 
extensionista. Ao que o docente Maurício Guimarães Bergerman esclareceu que é um projeto 54 
de pesquisa, contudo a prestação de serviço caracteriza trabalho de extensão. O docente 55 
acrescentou, ainda, que 40% da verba será revertida em compra de reagentes recicláveis, 56 
bolsa de iniciação científica e equipamentos laboratoriais. Processo seletivo para professor 57 
temporário - 11ª vaga  (área de Matemática e Física): O Diretor reiterou que a décima 58 
primeira vaga para professor temporário do ICT, conforme aprovado na sétima reunião da 59 
Congregação, foi encaminhada ao colegiado do BCT para emissão de um parecer pedagógico. 60 
O novo colegiado manifestou contrário à emissão do parecer, uma vez que a nova composição 61 
não foi oficializada junto às instâncias competentes. Nada mais a registrar, eu, Keri Ribeiro 62 
Prosperi, Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, lavro a 63 
ata que segue devidamente assinada pelos membros presentes e por mim. 64 
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