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Ata da 56ª 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 e trinta minutos do dia nove de agosto do ano de dois mil e dezessete,
no  auditório  do  terceiro  andar  do  prédio  do  ICET,  o  presidente  Carlos  Henrique
Alexandrino deu início  à quinquagésima sexta reunião ordinária  da Congregação do
ICET, com a presença dos seguintes membros: Alexandre Faissal Brito, vice-diretor do
ICET,  Eduardo  Lourenço  Pinto,  coordenador  do  curso  de  Engenharia  Civil;  Cezar
Welter,  coordenador do curso de Ciência e Tecnologia;  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; André Santiago Afonso, representante dos docentes; Jaime Batista de Souza,
representante dos servidores técnico-administrativos;  Grazielli Marinho de Oliveira e
Felipe Soares Beltrame, representantes dos discentes. Houve também a participação de
docentes  convidados  para  tratar  de  assuntos  de  interesse  da  classe.  ABERTURA:
Cumprimentando os presentes, o presidente colocou em votação a aprovação da ata da
55ª reunião ordinária da Congregação, encaminhada previamente por e-mail. A referida
ata foi aprovada. CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Ofício Congregação ICET
19/2017 – resposta sobre a redistribuição de Mariana Hermsdorff e Prata, para fins de
conhecimento.  HOMOLOGAR: prorrogação do contrato da professora substituta
Franciny Xavier Metzker Lyra -  a prorrogação foi homologada pela congregação.
ASSUNTOS  DA  PAUTA:  Discussão  da  minuta  da  resolução  que  estabelece
critérios  para  distribuição  de  encargos  ao  pessoal  da  carreira  do  magistério
superior -  após ampla discussão decidiu-se que as sugestões para alteração da minuta
fossem  encaminhadas  individualmente  pelos  docentes  ao  representante  do  ICET,
professor  Douglas  Monteiro.  Prorrogação  do  afastamento  para  capacitação  do
docente Thomás Lima de Resende – decidiu-se pela elaboração de três memorandos
para  dar  embasamento  a  solicitação,  sendo  um memorando  para  o  próprio  docente
solicitando  posicionamento  do  mesmo  sobre  uma  possível  redução  da  prorrogação
solicitada; um memorando para a CPPD questionando se existe disponibilidade de vaga
para  substituto  durante  essa  prorrogação  e  por  último  um  memorando  para  a
Coordenação  de  Engenharia  Civil  solicitando   sugestão  de  nomes  de  docentes
disponíveis  para  assumir  as  disciplinas  do  mesmo  caso  não  seja  liberada  vaga  de
substituto  durante  essa  prorrogação.  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 pela  secretária,  Sheyla  Aparecida Dantas Araújo,  e  pelo
presidente Carlos Henrique Alexandrino.

 

Sheyla Aparecida Dantas Araújo
Secretária

Carlos Henrique Alexandrino
Presidente
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