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Ata da Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Ciência,
Engenharia e Tecnologia (ICET) da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Teófilo Otoni – MG.

Às dezessete horas do dia vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e
dezessete, na sala de reuniões do segundo andar do prédio do ICET, o
presidente  Carlos  Henrique  Alexandrino  deu  início  à  reunião
extraordinária da Congregação do ICET, com a presença dos seguintes
membros:  Alexandre  Faissal  Brito,  vice-diretor  do  Instituto;  Eduardo
Lourenço  Pinto,  coordenador  do  curso  de  Engenharia  Civil;  Cristiano
Agenor  Oliveira  de  Araújo,  vice-coordenador  do  curso  de  Engenharia
Hídrica;  Cezar Welter,  coordenador do curso de Ciência e Tecnologia;
Carolina Coelho Martuscelli, vice-coordenadora do curso de Engenharia
de Produção, André Santiago Afonso, representante dos docentes; José
Aparecido de Oliveira Leite, coordenador do curso de Engenharia Hídrica
e  Jaime  Batista  de  Souza,  representante  dos  servidores  técnico-
administrativos.  Abertura:  Cumprimentando aos presentes o presidente
colocou  em votação  a  aprovação  da  ata  da  51ª  reunião  ordinária  da
Congregação, realizada no dia oito de fevereiro de dois mil e dezessete,
encaminhada previamente por e-mail. A referida ata foi aprovada pelos
presentes. Homologação do concurso para a área de Letras, Edital
107 de 17/06/16:  sobre o impedimento alegado por um candidato com
relação  a  membro  examinador  da  banca,  Cleuza  Pelá  e  a  candidata
aprovada em primeiro  lugar,  Ana Paula Domingos Baladeli,  decidiu-se
por unanimidade que o argumento apresentado pelo mesmo no recurso
não tem fundamentação legal que comprove a possível amizade entre
membro e candidato, portanto, decidiu-se por homologar o resultado do
concurso.  Solicitação  de  remoção  do  servidor  técnico-
administrativo, Thiago Freire Alves Ferreira, Técnico em Mecânica –
a Congregação aprovou a remoção do servidor para o ICET uma vez
que, conforme orientação da PROGEP, existe o código de vaga para ICT
(Diamantina) em contrapartida. Requerimento da professora Jaqueline
Maria da Silva para afastamento para pós-doutorado – após análise
da documentação apresentada pela docente, decidiu-se que ela deverá
corrigir o formulário alterando a informação "com ônus" para "com ônus
limitado"; como na resolução prevê afastamento de 12 meses, a docente
deverá comprovar que a agência de fomento aprovou o financiamento
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pelo  período  de  18  meses  e  apresentar  assinatura  das  testemunhas.
Como o prazo da congregação para dar o parecer sobre esta solicitação
é de 60 dias (a partir da 1ª submissão), foi decidido que, como em todos
os afastamentos, será submetido a apreciação do colegiado do curso.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente
ata que,  após lida e  aprovada pelos  membros  da  Congregação,  será
assinada  pelo  secretário,  Jaime  Batista  de  Souza,  e  pelo  presidente
Carlos Henrique Alexandrino.

 

Jaime Batista de Souza
Secretário

Carlos Henrique Alexandrino
Presidente
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