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Ata da 51ª 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.

Às quinze horas do dia oito de fevereiro do ano de dois mil e dezessete,
na sala de reuniões do terceiro andar do prédio do ICET, o presidente
Carlos Henrique Alexandrino deu início à quinquagésima primeira 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;  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; Diego
Cerqueira  Barbosa  e  Jaime  Batista  de  Souza,  representantes  dos
servidores  técnico-administrativos.  Abertura:  Cumprimentando  aos
presentes o presidente colocou em votação a aprovação da ata da 50ª
reunião  ordinária  da  Congregação,  realizada  no  dia  dezenove  de
dezembro de dois mil e dezesseis, encaminhada previamente por e-mail.
A referida ata foi aprovada pela maioria dos presentes, observando-se
apenas  uma  abstenção.  Itens  da  pauta:  Segundo  relatório  de
afastamento  para  doutorado  apresentado  por  Thomás  Lima  de
Resende  – o  relatório  foi  aprovado,  com  exceção  da  citação  de
possibilidade  de  prorrogação  do  prazo  de  afastamento,  conforme  a
Portaria Nº 392, emitida pela Reitoria em dezoito de fevereiro de dois mil
e  dezesseis.  O  presidente  solicitou  um  encaminhamento  ao  docente
Jorge  Luiz  dos  Santos  Gomes,  também  afastado  para  o  doutorado,
lembrando-o  do  prazo  para  entrega  do  segundo  relatório,  visando  a
manutenção  do  seu  afastamento.  Ofício 016/2017/Proplan  e
Memorando  ICET 11/2017  –  documentos  que  tratam  da  liberação  e
divisão da primeira parcela do orçamento previsto para o ICET no ano
corrente foram devidamente aprovados pelos membros.  Solicitação de
afastamento apresentada por Jakelyne Viana Coelho –  a solicitação
para afastamento durante o período de vinte a vinte e quatro de fevereiro
(cinco  dias)  foi  aprovada  pela  Congregação.  Indicação de membros
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suplentes para o Colegiado do curso de Ciência e Tecnologia –  a
indicação  de  Izabel  Cristina  Marques  e  Gledsa  Alves  Vieira  como
suplentes de Cleide Aparecida  Bomfeti  e Cristiano Agenor  Oliveira  de
Araújo,  respectivamente  no  Colegiado  do  BC&T  foi  aprovada.
Solicitação  de  remoção  de  Thiago  Freire  Alves  Ferreira  – a
Congregação manifestou interesse em receber o servidor, porém sem a
contrapartida  de  um  código  de  vaga  para  o  ICT  (Diamantina).
Homologar:  Após a apresentação dos documentos apresentados pela
banca  examinadora  do  concurso  que  teve  como  candidato  aprovado
Francisco  César  Dalmo com nota  7,7,  para  a  área  de  conhecimento:
Engenharia  –  subárea:  Gerenciamento  de  hidrelétricas,  sistemas  de
transporte aquaviário e disciplinas correlatas, a Congregação aprovou o
resultado. Da mesma forma foi aprovado o resultado do concurso para a
área de conhecimento: Engenharia – subárea: Instalações Prediais I e II
e disciplinas correlatas,  em que teve como aprovada Iara Ferreira  de
Rezende com nota de 8,48.  Também foi  aprovado o resultado para a
área  de  Engenharia  –  subárea:  Mecânica  dos  solos,  fundações  e
disciplinas  correlatas,  tendo  como  candidatos  aprovados:  Alcino  de
Oliveira Costa Neto com nota 8,53 e Danilo Bento Oliveira com nota 7,02.
Igualmente  aprovado  o  resultado  do  concurso  para  a  área  de
conhecimento: Matemática – subárea: Métodos matemáticos, estatísticos
e  computacionais  I  e  II,  álgebra  linear,  funções  de  uma  ou  várias
variáveis,  geometria  analítica,  equações  diferenciais  e  disciplinas
correlatas,  tendo  como aprovados:  Lázaro  Santos  Gil  com nota  8,75;
Rafael Genaro com nota 8,47; Edileno de Almeida Santos com nota 8,17
e  Bruce  Franca  Guimarães  com  nota  7,21.  Por  fim  foi  aprovado  o
resultado do concurso para a área: Engenharia – subárea: Desenho e
projetos  para  computador,  desenho  técnico  e  demais  disciplinas
correlatas,  tendo  como  candidatos  aprovados:  Juliano  Aparecido  de
Oliveira  com  nota  8,57;  Leonardo  Gomes  de  Sousa  com  nota  8,54;
Rodolfo de Souza Zanuto com nota 7,52 e Eduardo Escobar Bürger com
nota  7,22.  A homologação  do  resultado  do  concurso  para  a  área  de
Letras – subárea: Metodologia da pesquisa científica, inglês instrumental,
redação  técnica  em  português,  prática  de  produção  de  textos  e
disciplinas correlatas foi retirada da pauta desta reunião, em virtude de
um  questionamento  levantado  por  um  dos  candidatos,  sobre  uma
possível amizade entre o membro examinador Cleuza Pelá e a candidata
aprovada em primeiro lugar, Ana Paula Domingos Baladeli. O presidente
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Carlos Henrique Alexandrino propôs aos membros que analisassem o
questionamento  apresentado  pelo  candidato,  bem  como  a  resposta
encaminhada pela docente Cleuza Pelá manifestando-se a respeito da
situação, antes de proceder com a homologação do resultado do referido
concurso.  A prestação de contas  do exercício  financeiro  do  ICET em
2016 também foi retirado da pauta.  Cessão de servidores do ICET ao
DTI –  A congregação aprovou a cessão temporária (até o dia trinta de
junho deste ano) dos servidores técnico administrativos em TI, Eudivane
Rosa Bredoff e Francis Bento Marques à DTI (Divisão de Tecnologia da
Informação).  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  secretário,  Diego  Cerqueira
Barbosa, e pelo presidente Carlos Henrique Alexandrino.

 

Diego Cerqueira Barbosa
Secretário

Carlos Henrique Alexandrino
Presidente
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