
Ata da nona reunião da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT, da 1 
Universidade Federal de Alfenas, Campus Poços de Caldas, realizada em vinte e seis de  2 
outubro de  2011.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 
No dia vinte e seis de outubro de dois mil e onze, às quatorze horas e dez minutos, na sala 4 
E204 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, Maurício 7 
Guimarães Bergerman, Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, Cristiano Ramos da Cunha e os 8 
membros suplentes Cássius Anderson Miquele de Melo e Eduardo José Aguilar Alonso, para 9 
discutir a seguinte pauta: ASSUNTO 1 – Aprovação das atas da 7ª e 8ª reuniões da 10 
Congregação: As atas foram aprovadas por unanimidade. ASSUNTO 2- Atos ad 11 
referendum: O Diretor informou, para conhecimento de todos, que foi enviado no dia 18-10-12 
2011, a progressão horizontal da professora Dra. Adriana Maria Imperador, para a classe de 13 
Professor Adjunto II. O ato foi aprovado por todos os presentes. ASSUNTO 3- Orientações 14 
acerca dos créditos orçamentários das matrizes de alocação de recursos de custeio e de 15 
diárias do ICT: O Diretor informou que conforme Memo. Circular/PROPLAN nº014/2011, 16 
os créditos orçamentários para custeio de materiais de consumo deverão ser empenhados até o 17 
dia 18 de novembro de 2011 e que o Instituto dispõe de aproximadamente cinquenta mil reais 18 
(R$50.000,00) que ainda não foram empenhados, aguardando os últimos pregões. Segundo 19 
ele, foi solicitado um sistema de webconferência, um tablado e poltronas para o auditório, 20 
ficando a compra das poltronas condicionada à utilização de saldo remanescente. Em seguida, 21 
solicitou aos presentes que relacionem as demandas de materiais de consumo emergenciais de 22 
suas áreas a fim de suprir as necessidades. O docente Cássius Anderson Miquele de Melo 23 
sugeriu a compra de multímetros, haja vista que os pregões realizados deram desertos. O 24 
docente Eduardo José Aguilar Alonso sugeriu a compra de mouse, CD, DVD e pendrive para 25 
os laboratórios de informática. O técnico-administrativo Cristiano Ramos da Cunha 26 
questionou se os laboratórios didáticos estariam incluídos na demanda de uso do recurso. Ao 27 
que o Diretor esclareceu que a relação de materiais já havia sido encaminhada aos docentes 28 
Tânia Regina Giraldi e Roberto Bertholdo para providências. Após ampla discussão 29 
deliberou-se favoravelmente à utilização do saldo remanescente para compra das poltronas e 30 
encaminhamento da demanda de material para uso coletivo emergencial, via utilização de 31 
registros de preços disponíveis, devendo o processo ser gerido pela comissão nomeada para 32 
levantamento de demanda e gerenciamento dos pedidos de compra de materiais de consumo 33 
para o ICT. Em seguida o Diretor informou que, de acordo com o Memo.Circular/PROPLAN 34 
nº 015/2011 o prazo final para emissão de empenho para pagamento de diárias é até o dia 11 35 
de novembro de 2011 e que o Instituto dispõe do valor de dois mil, noventa e sete reais e vinte 36 
e seis centavos (R$2.097,26) destinado a esse fim. Ele acrescentou ainda que o docente 37 
Maurício Guimarães Bergerman solicitou, via e-mail, o pagamento de diárias para que os 38 
docentes do ICT possam participar de um seminário sobre “Diretrizes Curriculares Nacionais 39 
para Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Resolução 1010/2005”, a ser realizado no dia 05 40 
de novembro corrente, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 41 
Minas Gerais – CREA-MG, em Belo Horizonte. O docente Cássius Anderson Miquele de 42 
Melo sugeriu que dois docentes do ICT participem do seminário e repliquem as informações 43 
aos demais. Após ampla discussão deliberou-se pela reserva de R$500,00 para pagamento de 44 
diárias aos dois docentes que participarão do evento junto ao CREA-MG. O docente Maurício 45 
Guimarães Bergerman acrescentou que fez também a solicitação do pagamento de meia diária 46 
para custear a palestra sobre resíduos de construção  civil, a ser ministrada por uma professora 47 
da Universidade de São Paulo - USP, aos alunos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia-48 
BCT. A solicitação foi aprovada por todos os presentes. Em seguida o Diretor solicitou ao 49 
docente Osvaldo Adilson de Carvalho Junior que lesse o documento enviado à Congregação, 50 



pelo professor Gustavo do Amaral Valdiviesso, solicitando o valor de R$2.000,00 para custear 51 
o evento “VIII Encontro do Projeto Neutrinos Angra”, a ser realizado no Campus Avançado 52 
de Poços de Caldas, nos dias 28 e 29 de novembro corrente. O Diretor lembrou que, de acordo 53 
com a deliberação da 20ª assembleia do ICT, parte do recurso seria utilizado para fazer a 54 
divulgação da Unifal-MG na ocasião de concursos ou processos seletivos. Após ampla 55 
discussão, o docente Cássius Anderson Miquele de Melo argumentou que a orientação da 56 
Congregação do ICT era de que os recursos fossem utilizados para trazer visitantes, os quais 57 
pudessem contribuir com cursos ou palestras voltados para uma ampla quantidade de 58 
docentes e discentes, e não para a realização de eventos. Ele sugeriu que o valor fosse 59 
divulgado no âmbito do Instituto para conhecimento de todos e manifestação, caso algum 60 
docente tenha interesse em empenhar o recurso para trazer um visitante. Após ampla 61 
discussão o Diretor reiterou o interesse em divulgar o recurso no âmbito do ICT, via e-mail, 62 
solicitando manifestação dos interessados em empenhar diárias até o dia 01-11-2011, 63 
ressaltando que de acordo com as normas aprovadas em assembleia, o recurso deve ser 64 
destinado para fomentar atividade de interesse institucional amplo e que repercuta em maior 65 
número de beneficiados. Finalmente foi estabelecido que será destinada uma diária e meia 66 
para cada uma das Engenharias para realização da divulgação dos processos seletivos, 67 
totalizando o valor aproximado de setecentos e cinquenta reais (R$750,00) e que, os 68 
seiscentos reais (R$600,00) restantes serão disponibilizados para atendimento das solicitações 69 
encaminhadas até o dia 01-11-11 quando se realizará uma reunião extraordinária para 70 
avaliação final e empenho dos recursos remanescentes de diárias da unidade acadêmica. 71 
ASSUNTO 4- Apreciação da solicitação de apoio para realização do evento “VIII 72 
Encontro do Projeto Neutrinos Angra”, enviada pelo professor Gustavo do Amaral 73 
Valdiviesso: O assunto foi discutido no item 3 da pauta devendo ser informado ao solicitante 74 
que seu pedido voltará a ser avaliado junto aos demais pedidos no dia 01-11-11. ASSUNTO 75 
5- Apreciação das normas de utilização dos laboratórios didáticos: As normas para 76 
utilização dos laboratórios didáticos elaborada pelo núcleo de coordenação dos laboratórios, 77 
previamente encaminhadas via e-mail, foram aprovadas por unanimidade. Neste momento o 78 
Diretor reiterou a importância da presença de todos os docentes no período de 06 a 09 de 79 
novembro corrente quando da avaliação in loco do BCT. ASSUNTO 6- Esclarecimentos 80 
sobre a proposta do Edital para preenchimento da 11ª vaga para professor temporário: 81 
Precedendo a discussão do item, o docente Cássius Anderson Miquele de Melo solicitou sua 82 
saída da reunião devido a necessidade de ministrar suas aulas, acatada por todos. O Diretor 83 
comunicou que o Ministério da Educação – MEC fez a revisão do banco de professores da 84 
Unifal-MG e autorizou o preenchimento de 40 vagas até dezembro de 2011, das quais 20 para 85 
o Campus de Varginha e 20 para gerenciamento do banco no que se refere a utilização de 86 
professores substitutos para os afastamentos legalmente previstos. Devido a oportunidade de 87 
saldo no banco de docentes, propôs o encaminhamento da solicitação de alteração do regime 88 
de trabalho dos docentes Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres, de 40 horas para 40 horas 89 
com dedicação exclusiva e do docente Francisco José Cardoso de 20 horas para 40 horas com 90 
dedicação exclusiva, conforme encaminhamentos anteriores. O encaminhamento foi aprovado 91 
por todos os presentes. Informou ainda, que com esta nova cota deve-se efetivar a nomeação 92 
do professor para substituir o docente do ICT, Rodrigo Fernando Costa Marques, ocupante do 93 
cargo de Diretor do Campus e também para suprir possíveis afastamentos médicos. Sobre a 94 
definição do perfil do profissional para preenchimento da 11ª vaga de professor temporário do 95 
ICT, ele comunicou que a vaga foi encaminhada ao novo colegiado eleito do BCT para 96 
emissão de um parecer pedagógico e este manifestou contrário à emissão do mesmo, uma vez 97 
que a nova composição não foi oficializada junto às instâncias competentes. Diante desta 98 
resposta ele sugeriu que a proposta apresentada pelo professor Alencar José de Faria, 99 
destinando a vaga à área de Física e Matemática, fosse encaminhada a todos os integrantes do 100 



ICT para manifestação, conforme procedimento adotado para as outras vagas. O docente 101 
Alencar José de Faria reiterou que a Congregação é o órgão responsável por emitir a 102 
proposição dos editais bem como a alocação dos docentes e técnicos e que a seu ver, não há 103 
necessidade de encaminhamento da proposta aos integrantes do Instituto. O docente Osvaldo 104 
Adilson de Carvalho Junior reafirmou a manifestação do docente Alencar José de Faria. O 105 
Diretor propôs que o docente Alencar José de Faria fosse nomeado relator dor referido Edital 106 
e apresentasse, em reunião extraordinária da Congregação, a ser agendada para o dia 01-11-107 
2011, a proposta final do Edital democraticamente revisado. O docente Roberto Bertholdo 108 
recebeu a aprovação da Congregação da sua manifestação e argumentou que é inviável que 109 
um mesmo profissional atenda às áreas de Física, Química e Matemática. O docente Alencar 110 
José de Faria contestou o encaminhamento e propôs que a congregação votasse 111 
imediatamente a abertura de processo seletivo, conforme Edital proposto pelo mesmo. Após 112 
ampla discussão, o Diretor sugeriu a votação nominal da proposta de encaminhamento para 113 
providências de abertura de processo seletivo do referido Edital, conforme redação preliminar 114 
do docente Alencar José de Faria. O docente Maurício Guimarães Bergerman votou contrário,  115 
defendendo uma divulgação prévia a todo o ICT. Já o docente Alencar José de Faria votou a 116 
favor do encaminhamento. A docente Maria Emília Almeida da Cruz Tôrres votou contra, 117 
argumentando que o procedimento deveria ser o mesmo adotado para os demais Editais. O 118 
docente Eduardo José Aguilar Alonso votou a favor por entender que a aprovação já havia 119 
sido feita em reunião anterior. O docente Osvaldo Adilson de Carvalho Junior votou a favor, 120 
argumentando que o fato determinante de seu voto é que haverá profissional da área de 121 
Química para suprir a ausência dos docentes Tânia Regina Giraldi e Rodrigo Fernando Costa 122 
Marques, portando a área de Química estaria apoiada e a área de Matemática continuaria 123 
deficitária. O servidor técnico-administrativo absteve do voto por não estar convencido da 124 
melhor opção. Já o Diretor votou contrário, deixando a votação empatada não exercendo seu 125 
direito de voto de qualidade. Diante do impasse, o Diretor do ICT propôs o encaminhamento 126 
de nova votação em pauta de reunião extraordinária do ICT, a ser realizada no dia 01-11-2011 127 
às 13h30, acatada por todos. ASSUNTO 7- Assuntos pertinentes: - Cessão da servidora 128 
Thaís Reis da Silva: O Diretor comunicou que está em processo de negociação entre as 129 
Reitorias da Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI e a Universidade Federal de Alfenas – 130 
UNIFAL-MG, a cessão da servidora Thaís Reis da Silva, ocupante do cargo de Secretária 131 
Executiva na UNIFEI, para o Campus Poços de Caldas para assumir a função de Secretária do 132 
ICT. Segundo ele, a cessão será revertida em redistribuição quando da existência de vaga na 133 
Unifal-MG para Secretário Executivo. A Direção do Campus propôs a permuta da servidora 134 
Keri Ribeiro Prosperi, atualmente secretária do ICT, pela servidora supra citada. O Diretor 135 
salientou que a servidora Keri Ribeiro Prosperi manisfestou interesse em exercer suas 136 
atividades junto ao Campus. Ele argumentou estar de acordo com a permuta, desde que a 137 
lotação definitiva da servidora Keri Ribeiro Prosperi, no Campus, esteja condicionada à 138 
oficialização da redistribuição da nova servidora. O Diretor complementou ainda, que a 139 
servidora Keri Ribeiro Prosperi ficaria vinculada à Secretaria do Instituto até dezembro de 140 
2011 para finalizar as atividades iniciadas e treinamento da nova secretária. Após ampla 141 
discussão a Congregação decidiu por aceitar a permuta, em caráter de lotação provisória, até 142 
que a lotação da nova servidora seja definitiva, ficando a servidora Keri Ribeiro Prosperi a 143 
disposição do ICT até dezembro de 2011. - Situação atual da estrutura dos laboratórios: O 144 
Diretor expressou sua preocupação com relação a atual situação da estrutura de recursos 145 
humanos dos laboratórios didáticos. Segundo ele, a situação atual é precária, pois até a 146 
presente data os laboratórios dispões de cinco técnicos lotados no ICT, dos quais dois 147 
encontram-se em afastamento para tratamento de problemas sérios de saúde, com previsão de 148 
retorno a longo prazo. Neste cenário, o ICT contará com apenas três técnicos para atender à 149 
demanda de 2012. Ele informou que uma Portaria Interministerial, publicada no dia 18-10-150 



2011, autorizou o preenchimento de 30 vagas para os cargos da carreira de técnicos-151 
administrativos em educação para a Unifal-MG. Sendo assim, o coordenador dos laboratórios, 152 
professor Gael Yvës Poîrier, está elaborando um documento com a justificativa da demanda 153 
que ora se instala, para ser encaminhada à Reitoria. Ele solicitou o apoio dos docentes 154 
presentes na reunião para elaboração do referido documento. Nada mais a registrar, eu, Keri 155 
Ribeiro Prosperi, Secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, 156 
lavro a ata que segue devidamente assinada pelos membros presentes e por mim. XXXXXXX 157 
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