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Ata da 52ª 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 catorze horas do dia vinte e nove de março 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
segunda 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 Castañon, vice-coordenadora do
curso  de  Engenharia  de  Produção;  Caio  César  de  Souza  Alves,
coordenador do programa de pós-graduação em Tecnologia, Ambiente e
Sociedade (PPGTAS); José Aparecido de Oliveira Leite, coordenador do
curso  de  Engenharia  Hídrica;  Grazielle  Marinho  de  Oliveira,
representante dos discentes; 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 retirou da pauta a votação
para aprovar a ata da reunião extraordinária da Congregação, realizada
no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezessete, uma vez que a
mesma  mencionava  no  cabeçalho  reunião  ordinária  em  vez  de
extraordinária. A referida ata será corrigida e colocada em votação para
aprovação  na  próxima  reunião.  Correspondências  expedidas:  Ofício
Congregação  ICET 08/2017  enviado  ao  servidor  Thiago  Freire  Alves
Ferreira, em resposta à solicitação de remoção para o ICET, porém desta
vez  constando  a  informação  de  que  haverá  código  de  vaga  em
contrapartida para o ICT (Diamantina). Todos os membros concordaram
com o  encaminhamento.  Assuntos  da  pauta:  Segundo relatório  de
afastamento para doutorado apresentado por Jorge Luiz dos Santos
Gomes  – o  relatório  foi  aprovado  com  nove  votos  a  favor  e  duas
abstenções.  Solicitação  de  afastamento  para  realização  de  pós-
doutorado: Jaqueline Maria da Silva – o coordenador Cezar Welter informou
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que o Colegiado do curso de Ciência e Tecnologia manifestou-se favorável em
relação ao afastamento da professora em questão, desde que haja liberação
de professor substituto. Os membros da Congregação ratificaram a decisão do
Colegiado, aprovando assim o afastamento de Jaqueline Maria da Silva, com
dez votos a favor e uma abstenção. Cezar Welter solicitou a palavra e sugeriu
alterações no texto da Resolução ICET Nº 05 de 10 de setembro de 2014, que
dispõe  sobre  as  normas  de  afastamento  e  de  cooperação  acadêmica  dos
docentes lotados no ICET, uma vez que constatou divergência entre os prazos
de afastamento constantes na Resolução do CONSEPE que trata do mesmo
assunto. O presidente Carlos Alexandrino solicitou que o docente Cezar Welter
apresentasse  um texto  com uma  redação  mais  clara  e  com os  prazos  de
acordo com o estabelecido pelo CONSEPE. Solicitação de afastamento para
realização de doutorado: Ugo Nogueira Castañon –  o coordenador Eduardo
Lourenço  Pinto  informou  que  o  Colegiado  do  curso  de  Engenharia  Civil
manifestou-se favorável em relação ao afastamento do docente em questão,
desde  que  haja  liberação  de  professor  substituto.  Os  membros  da
Congregação  ratificaram  a  decisão  do  Colegiado,  aprovando  assim  o
afastamento  de  Ugo  Nogueira  Castañon,  com  dez  votos  a  favor  e  uma
abstenção por parte de Carolina Coelho Martuscelli Castañon, uma vez que é
parte interessada no processo.  Solicitação de afastamento para realização
de doutorado:  Carolina  Coelho Martuscelli  Castañon  –  na qualidade de
vice-coordenadora  da  Engenharia  de  Produção,  a  própria  docente  Carolina
informou que o  Colegiado do curso  manifestou-se  favorável  em relação ao
afastamento  dela,  desde  que  haja  liberação  de  professor  substituto.  O
presidente solicitou  que a docente interessada se retirasse da votação e a
Congregação ratificou a decisão do Colegiado, aprovando de forma unânime o
afastamento  de  Carolina  Coelho  Martuscelli  Castañon.  Solicitação  de
afastamento para realização de doutorado: Adriano Roberto de Queiroz
Santos –  a vice-coordenadora Carolina Coelho informou que o Colegiado do
curso  de  Engenharia  de  Produção  manifestou-se  favorável  em  relação  ao
afastamento  do  referido  professor,  desde  que  haja  liberação  de  professor
substituto. Os membros da Congregação ratificaram a decisão do Colegiado,
aprovando de forma unânime o afastamento de Adriano Roberto de Queiroz
Santos.  Promoção funcional  para professor associado: Flávio Felipe de
Castro Leal  –  considerando o artigo 7º  da Resolução Nº 09 – CONSU de
06/09/2013 que regulamenta a progressão funcional e promoção e estabelece
critérios  de  avaliação  de  desempenho  acadêmico  no  âmbito  da  UFVJM;  a
Congregação  indicou  os  docentes  João  Luiz  de  Miranda,  na  qualidade  de
presidente,  José  Barbosa  dos  Santos  e  Flaviana  Tavares  Vieira  para  a
comissão examinadora responsável pela avaliação do processo de promoção
para professor associado, apresentado pelo docente Flávio Felipe de Castro
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Leal. Outros Assuntos: 1) O presidente informou sobre o encaminhamento do
recurso  à  PROGRAD,  apresentado  pelas  discentes  Taís  e  Isabelle.  2)  A
Direção do instituto apresentou à Congregação a informação de que, após uma
reunião  com  a  reitoria,  representantes  de  outras  unidades  acadêmicas  do
Campus do Mucuri  e representantes dos governos municipal  e estadual, foi
discutida a possibilidade de emancipação do Campus do Mucuri,  diante da
situação financeira da UFVJM. Nesta reunião, foi formada uma comissão que
irá a Brasília analisar a viabilidade de elaborar um projeto de emancipação. O
diretor do instituto foi indicado para compor esta comissão e solicitou que a
Congregação  se  posicionasse  sobre  este  assunto.  A Congregação  mostrou
favorável. 3)  O diretor repassou a informação de que a unidade receberá R$
800.000,00  para  aquisição  de  bens  permanentes  durante  este  exercício
financeiro, e pediu sugestões sobre a melhor maneira de usar esse recurso.

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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