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Ata da 49ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Ciência,
Engenharia e Tecnologia (ICET) da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Teófilo Otoni – MG.
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Às quatorze horas do dia cinco de outubro do ano de dois mil e dezesseis, na
sala de reuniões do terceiro andar do prédio do ICET, o presidente Carlos
Henrique Alexandrino deu início à quadragésima nona reunião ordinária 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; José Aparecido de Oliveira Leite e Cristiano Agenor
Oliveira de Araújo, respectivamente coordenador e vice-coordenador do curso
de Engenharia Hídrica; Cezar Welter, coordenador do curso de Ciência e
Tecnologia; Daniel Moraes Santos e Douglas Santos Monteiro, representantes
dos docentes; Alessandra de Paula Carli, coordenadora do Programa de PósGraduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade (TAS); Victor Luiz Batista
Aguiar, representante dos servidores técnico-administrativos; e Grazielle
Marinho, represente dos discentes. Estiveram presentes como ouvintes os
docentes Cezar Welter, Elton Santos Franco e Edson do Nascimento Neres
Junior. ABERTURA: Cumprimentando aos presentes o presidente colocou em
votação a aprovação das atas da 47ª reunião ordinária e da reunião
extraordinária da Congregação realizada no dia dezessete de agosto de dois
mil e dezesseis, encaminhadas previamente por e-mail. O professor Cristiano
Agenor Oliveira de Araújo sugeriu a retificação do último item da ata da 47ª
reunião que trata de alterações em horários de aula de docentes, solicitando a
retirada do nome do professor Antônio de Pádua Magalhães que consta no
contexto do referido item. Segundo ele, o nome do docente não foi dito por ele
no dia da reunião, podendo ter sido dito por terceiros. Tal sugestão foi aceita e
as referidas atas foram aprovadas. Correspondências recebidas:
Cancelamento de afastamento para realização de doutorado no exterior:
Felipe Isamu Harger Sakiyama e Nayara Rodrigues Marques Sakiyama –
foram apresentadas as solicitações de cancelamento de afastamento dos
referidos docentes, que tiveram como justificativa a inexistência de bolsas para
cursar o doutorado, o que resultou na inviabilidade financeira para os mesmos.
Justificativa de ausência e solicitação de compensação – foram
apresentadas justificativas de ausência e solicitações de compensação
referentes aos docentes: Lucelindo Dias Ferreira Junior, ausente no período de
08/08/16 a 12/08/16 para organização e realização de defesa de doutorado,
com compensação no período de 15/08/2016 a 12/09/2016; Emille Rocha
Bernardino de Almeida Prata, ausente no período de 15/08/2016 a 19/08/2016
para realização de exame de qualificação de doutorado, com compensação no
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período de 22/08/2016 a 19/09/2016; Rafael Alvarenga Almeida, ausente no
período de 04/08/2016 a 16/08/2016 para participação em banca de Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) na Universidade Federal de Lavras (UFLA), com
compensação no período de 17/08/2016 a 04/10/2016. Tais justificativas e
solicitações foram referendadas pelos presentes. Ofício 093/2016 – FAMMUC
– foi apresentado o referido ofício que consiste na reversão da transferência do
docente Ronaldo Serafim Abreu Silva Manchester do ICET para a FAMMUC,
resultando no retorno do docente ao ICET após o preenchimento da vaga
ocupada pelo mesmo na FAMMUC. 1º Relatório das atividades de
Doutorado: Thomás Lima de Resende – foi discutido o relatório de atividades
de doutorado do referido docente o qual foi aprovado pelos presentes. Foi
sugerido pelo presidente a elaboração de um modelo de relatório que contenha
informações mais completas e precisas das atividades dos docentes afastados
para qualificação e que o mesmo seja encaminhado acompanhado do plano
inicial de trabalho e do cronograma para o semestre seguinte ao da
apresentação, visando a possibilidade de um melhor acompanhamento das
atividades previstas. Todos acataram tal sugestão e posteriormente será feita a
apresentação desse novo modelo. Correspondências expedidas:
Memorando ICET 182/2016 – consiste no cancelamento do processo seletivo
simplificado para professor substituto aos docentes Felipe Isamu Harger
Sakiyama e Nayara Rodrigues Marques Sakiyama constante do edital
123/2016. Tal cancelamento se baseou na solicitação de cancelamento de
afastamento dos referidos docentes. O memorando foi referendado pelos
presentes. Memorando ICET 175/2016 – comunicação de substituição do
docente Alexandre Faissal Brito pelo docente Douglas Santos Monteiro como
representante do ICET na Comissão Própria de Avaliação (CPA). O mesmo foi
referendado pelos presentes. Assuntos da pauta: Remoção/Permuta entre
os professores Edson do Nascimento Neres Júnior (ICET-Campus do
Mucuri) e Antônio Carlos Telau (IECT – Campus de Janaúba) - foi
autorizada a fala do professor Edson, presente na reunião, que apresentou os
motivos da solicitação de remoção por permuta com o docente citado. Segundo
ele, tal movimentação contribuiria para que cada docente estivesse mais
próximo da região geográfica a qual pertence. O presidente sugeriu que o
docente Antônio Carlos seja convidado para comparecer ao Campus e
participar de uma reunião com o Colegiado do BCT, bem como para ministrar
uma palestra com o intuito de que se conheça o candidato e sua linha de
pesquisa e trabalho. Tal sugestão foi aprovada pelos presentes. Solicitação de
afastamento do país (Doutorado na Alemanha): Felipe Isamu Harger
Sakiyama e Nayara Rodrigues Marques Sakiyama - foi apresentada a
solicitação de afastamento do país dos referidos docentes no período de
15/08/2017 a 14/08/2021 para qualificação em nível de doutorado na
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Universitat Stuttgart na cidade de Stuttgart, Baden – Wurttemberg, na
Alemanha. O professor Douglas Santos Monteiro, a pedido dos docentes
interessados, apresentou alguns motivos para as referidas solicitações, que se
baseiam no aceite que tais docentes já possuem da referida universidade, bem
como no custo mais acessível para cursar o doutorado, mesmo se não houver
a possibilidade de concessão de bolsa. As solicitações foram aprovadas pela
plenária. Ofício 04/2016 – foi apresentado o referido ofício encaminhado pelo
docente Adriano Roberto de Queiroz Santos que consiste na solicitação de
autorização para realização de serviços esporádicos. Foi decidido que será
solicitado ao docente que informe no referido Ofício o horário da realização de
tais serviços visando verificar se os horários coincidem com o de trabalho do
mesmo no ICET, o que acarreta a necessidade de compensação. A aprovação
do ofício foi retirada de pauta para que o mesmo proceda a inserção de tais
informações. Outros assuntos: Solicitação de afastamento do docente
Elton Santos Franco para qualificação (Doutorado) – foi autorizada a fala do
professor Elton que apresentou à Congregação a informação de que a data
limite para a sua qualificação no doutorado em curso na UFMG era agosto de
2016 e que foi aceita a solicitação de prorrogação de tal período para o mês de
fevereiro de 2017. Visando o cumprimento desse prazo, o docente solicitou
que, caso haja demora na resposta sobre a possibilidade de utilização dos
laboratórios do ICET para o desenvolvimento de sua pesquisa estando
afastado de suas atividades docentes, que seja procedida a redução de sua
carga horária semanal de aulas para 08 (oito) horas a partir do próximo
semestre letivo (2016-2) visando a possibilidade de conciliar suas atividades de
docência com o curso de doutorado sem necessitar se afastar. Tal solicitação
foi aprovada pela Congregação. O presidente devolveu o processo de
solicitação de afastamento ao docente para que ele proceda a atualização dos
períodos de afastamento informados e que sejam providenciados para compor
a documentação o seu plano de trabalho com a inserção da informação de que
serão utilizados os laboratórios do prédio do ICET para a realização de suas
pesquisas, e uma declaração de anuência do professor Jairo Lisboa Rodrigues,
coorientador do docente, a respeito dessa utilização. O ICET está no aguardo
da resposta por parte do setor competente da universidade sobre a
possibilidade de utilização dos laboratórios caso o docente se afaste de suas
atividades. Utilização dos laboratórios do ICET por alunos – o presidente
ressaltou a necessidade de que os docentes que utilizam de laboratórios para
desenvolvimento de atividades ligadas a suas disciplinas sejam alertados que
só deverá ser autorizada a utilização desses espaços pelos alunos sem a
presença do docente e/ou do técnico responsável se as atividades a serem
realizadas apresentarem baixo risco para a integridade física dos alunos e se
tratarem de atividades de baixa complexidade. Fora isso, a presença do
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docente e ou técnico é indispensável. Ficou decidido que será elaborado um
ofício circular aos docentes do ICET com essas informações. Representantes
do ICET no CITEC – foi referendada a representação do ICET no Centro de
Inovação Tecnológica (CITEC) composta pelos docentes Amédis Germano dos
Santos (titular) e Jakelyne Viana Coelho (suplente). Indicação de docentes
para composição das bancas de concurso de docentes efetivos do ICET –
o presidente informou que até o presente momento ainda não recebeu
autorização do setor de Recursos Humanos para que inicie as atividades
relacionadas aos concursos para professor efetivo do ICET, no entanto é
necessário que as coordenações procedam as indicações de membros que
comporão as bancas examinadoras, especialmente da área de Matemática.
Tais indicações deverão ser encaminhadas à direção do ICET até a data da
próxima reunião da Congregação, prevista para o dia 28/09/2016. Concursos
para as vagas pendentes de docentes – o presidente solicitou que as
coordenações encaminhem urgentemente à direção do ICET o perfil para as
vagas pendentes de docentes efetivos do ICET para que se proceda a abertura
de concurso público. Renúncia da coordenação do BCT – foi informado aos
presentes sobre a renúncia do coordenador do BCT professor Stênio Cavalier
Cabral e do vice-coordenador Caio Mário Leal Ferral, sendo a coordenação do
curso assumida pelo decano do Colegiado do BCT, professor Cezar Welter e
pelo docente Douglas Santos Monteiro a contar de 01/09/2016. Reunião com
a PROGRAD – o presidente convidou os presentes a participarem da reunião
com a PROGRAD para tratar de assuntos relacionados à falta de espaço físico
para os cursos do ICET. A reunião será realizada no dia 08/09/2016, às 16h.
Será verificada a possibilidade de providenciar videoconferência para
acompanhamento da mesma. Participação como perito de processos do
FORUM de Malacacheta: foi tratada da solicitação encaminhada pelo juiz da
comarca de Malacacheta que prevê a participação do professor Carlos
Henrique Alexandrino como perito em dois processos que tramitam na referida
comarca. A participação do docente na realização dessas atividades foi
aprovada pelos membros presentes. Nada mais havendo a tratar foi encerrada
a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme pelos
membros da Congregação, será assinada por Patricia Baldow Guimarães,
membro da Congregação e pelo presidente, Carlos Henrique Alexandrino.
Victor Luiz Batista Aguiar
Membro suplente da Congregação

Carlos Henrique Alexandrino
Presidente

