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Ata da 50ª 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 dezenove de dezembro do ano de dois mil e
dezesseis, no auditório do terceiro andar do prédio do ICET, o presidente
Carlos Henrique Alexandrino deu início à quinquagésima reunião ordinária da
Congregação do ICET, com a presença dos seguintes membros: Alexandre
Faissal Brito, vice-diretor do Instituto; Ugo Nogueira Castañon, vicecoordenador 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; Wevergton Lopes Hermsdorff, coordenador
do curso de Engenharia de Produção, Douglas Santos Monteiro, representante
dos docentes; e Grazielle Marinho, representante dos discentes. ABERTURA:
Cumprimentando aos presentes o presidente colocou em votação a aprovação
da ata da 49ª reunião ordinária da Congregação realizada no dia cinco de
outubro de dois mil e dezesseis, encaminhada previamente por e-mail. A
referida ata foi aprovada. Itens da pauta: Redistribuição/permuta do
professor Edson do Nascimento Neres Junior – inicialmente o professor
Cézar Welter apresentou um parecer do Colegiado sobre o assunto, datado de
19/12/2016, que ressalta o bom trabalho que o referido docente tem
desempenhado junto ao ICET. O professor Douglas questionou sobre a
possibilidade de receber um código de vaga em troca da redistribuição do
docente para o Campus de Janaúba. O presidente informou que pode haver
essa possibilidade uma vez que a previsão do MEC de vagas de docentes para
o referido Campus é bem maior que a quantidade atualmente ocupada. Foi
apresentada à Congregação as seguintes demandas para votação: A primeira
se refere à redistribuição do docente Edson do ICET para o Campus de
Janaúba. A referida redistribuição foi aprovada, contando com 07 (sete) votos a
favor. A segunda, se refere à aceitação da permuta entre o docente Edson e o
docente Antônio Carlos Telau, do IECT, Campus de Janaúba. A referida
permuta foi aprovada, contando com 06 (seis) votos a favor e 01 (uma)
abstenção. Solicitação de Afastamento para doutorado do docente Caio
Mário Leal Ferraz – a referida solicitação de afastamento no período de
10/02/2017 a 10/02/2019, foi apresentada, discutida e aprovada por
unanimidade pelos membros da Congregação, condicionada à liberação de
vaga para professor substituto. Foi ressaltado que existe um concurso de
professor substituto para essa área ainda em vigor, com uma candidata
aprovada, e que poderia ser contratada para substituir o referido docente.
Resoluções do ICET: 'Normas de utilização dos laboratórios do ICET' e
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'Visita Técnica / Trabalho de Campo': ficou decidida pela aprovação de tais
Resoluções ad referendo. As observações que surgirem serão apresentadas às
coordenações dos cursos e à direção do ICET para que sejam analisadas.
Solicitação de horário especial de servidor estudante - Ciro Meneses
Santos: O presidente apresentou a referida solicitação de horário especial no
período de janeiro a maio de 2017. Tal solicitaçaão será encaminhada ao setor
de Recursos Humanos para apreciação e providências cabíveis.
Requerimento de Alteração de Regime de Trabalho do docente Adriano
Roberto de Queiroz Santos: foi apresentado o referido requerimento que
solicita a quebra da Dedicação Exclusiva do docente. Tal requerimento foi
aprovado com 05 (cinco) votos a favor e 02 (duas) abstenções. Solicitação de
afastamento da docente Jaqueline Maria da Silva: foi comunicado à
Congregação a solicitação afastamento apresentada pela referida docente
referente aos períodos de 19/12/2016 a 23/12/2016 e de 16/01/2017 a
20/01/2017 para tratar de assuntos pessoais. Concursos de docentes
efetivos do ICET – Edital 107/2016: o presidente ressaltou a necessidade de
que os resultados dos referidos concursos sejam encaminhados à
Congregação do ICET para que seja procedida a homologação dos mesmos.
Requerimento das discentes Thais Gomes dos Santos e Izabelle Alves
Miranda: foi apresentada a documentação que compõe o requerimento das
referidas discentes do BCT – Campus do Mucuri, que se refere à solicitação de
análise das avaliações aplicadas pelo docente Márcio Macedo dos Santos sob
a alegação de que estas não estariam sendo condizentes com o trabalhado em
sala de aula. Foram apresentados os encaminhamentos já dados. Ficou
definido que será realizada consulta à PROGRAD para que seja informado qual
o próximo andamento a ser dado ao referido requerimento, uma vez que as
discentes não concordam com as decisões até agora tomadas, bem como à
demora em relação a cada uma dessas decisões. 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 pelo presidente,
Carlos Henrique Alexandrino.
Carlos Henrique Alexandrino
Presidente

