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Ata da 57ª 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  vinte  minutos  do  dia  treze  de  setembro  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  sétima  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  e  Douglas  Santos  Monteiro,

representantes  dos  docentes;  Diane Aparecida  Figueiredo e  Jaime Batista  de  Souza,

representantes  dos  servidores  técnico-administrativos  e  Felipe  Soares  Beltrame,

representante dos discentes. ABERTURA: Cumprimentando os presentes, o presidente

colocou  em votação  a  aprovação  da  ata  da  56ª  reunião  ordinária  da  Congregação,

encaminhada  previamente  por  e-mail.  A  referida  ata  foi  aprovada.

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  Ofício s/n de Thomás Lima de Resende –

o documento apresentado à Congregação trata-se da resposta ao Ofício Congregação

ICET 22/2017. No documento o docente Thomás ratifica a necessidade de prorrogação

do  afastamento  para  conclusão  do  doutoramento.  Memorando ECV 056/2017  –  o

memorando encaminhado pelo Colegiado do curso de Engenharia Civil, em resposta ao

Ofício Congregação ICET 21/2017, deliberou por acolher  a solicitação  do professor

Thomás Lima de Resende, condicionada à liberação de vaga para professor substituto

durante  seu  afastamento.  CORRESPONDÊNCIAS  EXPEDIDAS:  Ofícios

Congregação ICET 24, 25 e 26/2017 e Memorando ICET 205/2017 - os documentos

acima referem-se aos encaminhamentos da última reunião. HOMOLOGAR: Portaria

ICET 45/2017 - Banca de estágio probatório de Marcos Fábio Cardoso de Faria – a

Congregação homologou as indicações para a comissão avaliadora, a saber: Antônio de

Pádua  Magalhães,  Amédis  Germano  dos  Santos  e  Deborah  Faragó  Jardim,  sob  a

presidência do primeiro.  Portaria ICET 46/2017 - Banca de estágio probatório de
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Alcino  de  Oliveira  Costa  Neto  –  a  Congregação  homologou  as  indicações  para  a

comissão avaliadora, a saber: Stênio Cavalier Cabral, Geraldo Moreira da Rocha Filho e

Carlos Henrique Alexandrino, sob a presidência do primeiro. Resultado preliminar do

processo seletivo simplificado para a área de Desenho e Projetos para Computador

(Edital  98/2017)  –  Resultado  do processo  seletivo  simplificado  homologado,  tendo

como  aprovada  a  candidata  Amanda  Oliveira  Mourão,  com  média  final  de  7,41.

Resultado preliminar do processo seletivo simplificado para a área de Estruturas

de  Concreto  (Edital  98/2017)  -  Resultado  do  processo  seletivo  simplificado

homologado, tendo como aprovado o candidato Breno Alcântara Silva, com média final

de 7,02. ASSUNTOS DA PAUTA:  Apresentação do 6º relatório do Doutoramento

de  Ivo  Fagundes  David  de  Oliveira –  após  ampla  discussão  pela  plenária,  a

Congregação deliberou pela retirada do assunto da Pauta do dia,  para que o próprio

docente, uma vez que o mesmo retornará à UFVJM ainda neste mês de setembro, possa

prestar os devidos esclarecimentos sobre os fatos relatados no relatório.  Apresentação

do 3º relatório do Doutoramento de Thomás Lima de Resende -  O referido relatório

foi  aprovado  por  todos  os  membros  presentes.  Solicitação  de  prorrogação  do

afastamento para conclusão do Doutoramento de Thomás Lima de Resende –  A

solicitação  foi  aprovada  pela  maioria  dos  membros,  contando  com  apenas  três

abstenções, desde que haja liberação de vaga para contratação de professor substituto

por todo o período solicitado, ou seja, de 08/03/2018 a 29/02/2020.Aproveitamento de

Douglas Bitencourt Vidal (UFAM) -  Assunto retirado da Pauta, conforme deliberação

da Plenária, para que o mesmo seja encaminhado para análise e Parecer do Colegiado da

Engenharia Hídrica, antes de ser apreciado pela Congregação. OUTROS ASSUNTOS:

Ofício CA / BCT – O documento apresentado pelo Centro Acadêmico do curso de

Ciência e Tecnologia trata-se de uma reclamação em relação ao atraso nas postagens no

SIGA dos planos de ensino e horários das disciplinas. Após ouvir o presidente do CA,

Felipe Soares Beltrame, o presidente da Congregação apresentou as atas das reuniões da

Comissão  de  Ensino  do  ICET,  realizadas  nos  dias  08/08/17  e  31/08/17,  em que  a

direção do ICET reforçou com os coordenadores dos cursos a importância de se cumprir

os prazos estabelecidos no calendário acadêmico, e, na medida do possível, atender as

demandas do CA. Conforme ata da última reunião, inclusive, ficou registrado que não

foi possível finalizar o processo de elaboração do horário 2017/2 no prazo estipulado na
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primeira reunião, ficou então decidido que os coordenadores deveriam suspender todas

as outras atividades durante o período de 01/09/17 a 04/09/17 para dedicação exclusiva

desta  demanda.  O  coordenador  Cezar  Welter,  responsável  pelo  curso  de  Ciência  e

Tecnologia pediu a palavra para justificar o não fechamento dos planos de ensino e

horários de aulas no sistema. Conforme o coordenador houve inúmeros compromissos,

tais  como:  reuniões  do  Colegiado  /  CONGRAD,  várias  solicitações  de  ajustes  de

matrículas,  falta  de  um  vice-coordenador  por  um determinado  período,  excesso  de

trabalho,  período  de  adequação  dos  planos  de  ensino,  dentre  outros.  Os  demais

coordenadores e a direção ofereceram ajuda na questão de lançamento no SIGA dos

horários das disciplinas, montando uma força tarefa com intuito de finalizarem até a

sexta-feira, dia quinze de setembro. Por fim, o diretor sugeriu reunir-se com a Comissão

de Ensino para estudar orientações sobre a elaboração dos planos de ensino e repasse

para  todos  os  docentes,  visando  facilitar  a  execução  desta  tarefa  nos  próximos

semestres.  Nomeação  de  aprovados  no  concurso  de  professor  efetivo  (Edital

107/2016)  -  Após  explanações  pelo  presidente  da  plenária  acerca  da  atual  situação

política e financeira do país e tendo em vista que o concurso para professor efetivo,

regido pelo Edital 107/2016 ainda está vigente e possui candidatos aprovados em áreas

de conhecimento com demanda na unidade acadêmica, a plenária deliberou por nomear

os próximos candidatos aprovados para a área de Matemática e Mecânica dos Solos.

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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