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Ata da 58ª 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 quatorze horas  e  vinte  minutos  do dia  08 de novembro do  ano  de  dois  mil  e
dezessete, laboratório de informática do prédio do ICET, o presidente Carlos Henrique
Alexandrino deu início à quinquagésima oitava reunião ordinária da Congregação do
ICET,  com  a  presença  dos  seguintes  membros:  Carlos  Henrique  Alexandrino  –
Presidente - 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; Alessandra de Paula Carli, vice-coordenadora do Programa de
Pós-graduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade (PPGTAS); Cristiano Agenor O.
de Araújo, vice-coordenador do curso de Engenharia Hídrica; Wevergton Hermsdorff,
coordenador da Engenharia de Produção; Diane Aparecida Figueiredo representante
dos  servidores  técnico-administrativos  e  os  docentes:  Manoel  Otávio  Quaresma
Salomão, Juliano Aparecido de Oliveira, Alcino de Oliveira Costa Neto, Rafael Almeida
Alvarenga, Gladys Elizabeth Calle Cardeña, Danilo Bento Oliveira, Ivo Fagundes David
de Oliveira. ABERTURA: Cumprimentando os presentes, o presidente abriu a sessão,
elencando no quadro os pontos a serem discutidos em plenária, quais sejam: 1) Plano
de oferta de disciplina; 2) Siga - Lançamento de frequência; 3) Informe nº de alunos e
4) Pontos Pauta Reunião da Congregação. Não foi colocada em votação a aprovação
da ata da 57ª reunião ordinária da Congregação,  encaminhada previamente por e-
mail. Quanto ao item 1, Plano de oferta de disciplina, o prof. Carlos Henrique esclarece
aos presentes, ponto a ponto, como se é elaborado, semestralmente o plano de oferta
do  ICET:  como  o  plano  de  oferta  do  semestre  seguinte  é  lançado  antes  do
encerramento  do  semestre  vigente,  toma-se  por  base  as  disciplinas  ofertadas  no
semestre  em  curso,  e  faz-se  consulta  ao  centro  acadêmico  para  as  prováveis
demandas de disciplinas se compor o plano de oferta. O ICET adota a política de se
ofertar o maior número de disciplinas e no período de ajuste de matrícula, se fazer o
ajuste de matrícula e o ajuste no plano de oferta, excluindo disciplinas que obtiveram
pouca ou não obtiveram demanda e  incluindo  outras  que apresentaram demanda.
Para  exemplificar  esclarece  que  para  o  semestre  em  vigor,  foram  ofertadas
aproximadamente  200  disciplinas,  sendo  canceladas  10  e  incluídas  duas  novas
disciplinas  no  período  de  ajuste.  Esclarece  ainda  que  como  o  ICET  não  possui
Departamento  recai  à  Direção  a  competência  de  distribuir  as  disciplinas  e  carga
horária a seus docentes. Por exigência legal,  a carga horária dos docentes no que
tange à regência das aulas é de, no mínimo 8h e no máximo 20h. O ICET adota uma
média  de  12h/docente,  com  algumas  exceções  que  excedem  a  este  percentual.
Esclarece ainda que cabe à Direção do ICET apenas supervisionar os horários que
são  elaborados  semestralmente,  pelos  Coordenadores  de  Curso.  Posto  os
esclarecimentos,  e  diante  das  considerações  extraoficiais  dos  docentes  quanto  a
insatisfação no que tange aos horários e plano de oferta 2017/2, pondera e sugere que
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os docentes montem uma Comissão e proponham à coordenação dos Cursos um
horário que atenda e satisfaça as peculiaridades de cada um. Dando prosseguimento,
passou-se ao assunto 2, Siga - Lançamento de frequência. Quanto a este ponto, o
Prof.  Carlos  esclarece  a  todos  que  a  frequência  é  obrigatória  legalmente  e  se  é
necessário melhorar as informações quanto ao lançamento da frequência dos alunos
no Siga, para que não ocorra incoerências. O prof. Ivo questiona se o Regulamento o
obriga a lançar a frequência no Siga. O Prof. Faissal esclarece que sim e faz a leitura
dos arts. 74 e 75 do Regulamento dos Cursos de Graduação. Como há docentes que
discordam do controle e lançamento da frequência no Siga, o prof. Carlos Alexandrino
propõe  que  os  docentes,  por  meio  da  sua  representatividade  ou  individualmente,
pleiteie  aos  Órgãos  competentes  a  alteração  do  Regulamento  dos  cursos  de
Graduação. Passa-se ao assunto 3, Informe nº de alunos ingressantes, o Prof. Carlos
Alexandrino expõe a todos o declínio na entrada de discentes aos cursos do ICET nos
últimos três semestres. Verifica-se neste semestre uma queda de aproximadamente
50% no número de ingressantes em relação ao que o Instituto tem de capacidade.
Posto isso, propõe estratégias para atrair os candidatos aos cursos do ICET: criação
de novas Engenharias, como a Engenharia Ambiental, sem alterar o número de vagas
de ingresso, posto que os cursos de Engenharia são cíclicos e que a oferta de um
novo curso pode tornar a entrada mais atrativa. O Prof. Flávio sugere que para tal se
faça uma sondagem da proposta de curso. O prof. Faissal esclarece que entrou em
contato com a Diretoria de Graduação do Campus do Mucuri e foi-lhe informado que
este é um problema que atinge todos os cursos da UFVJM. E que foram chamados
para  as  vagas  remanescentes  trezentos  candidatos  e  destes  apenas  dois
compareceram. As chamadas são feitas exclusivamente no site da UFVJM. Diante
disso, o Prof. Faissal entende que boa parte do problema pode estar na questão da
informação, pois o que parece é que a informação não está chegando aos candidatos.
Propõe  que  seja  levado  aos  órgãos  competentes  (CONGRAD;  CONSEPE)  uma
sugestão  na  melhoria  e  ampliação  na  transmissão  das  informações  referentes  às
chamadas dos candidatos aos cursos do ICET, e que, sejam adotadas formas amplas
de divulgação dos Editais de vagas remanescentes. Propõe até mesmo que a UFVJM
entre em contato individualizado por e-mail aos candidatos. Foram propostas pelos
docentes presentes ações como: a)projetos de extensão que envolvam os alunos do
ensino médio das escolas da cidade e de cidade circunvizinhas, como pré-vestibular;
b)abertura do ICET às escolas de ensino médio para a mostra dos cursos; c) projeto
que possa levar a Universidade à praça com ações que possam atrair o público.; d)
PIBIC;  e)  tutoria  dos  docentes  do ICET aos alunos  do  ensino  médio  das  escolas
públicas e privadas que participarão das Olimpíadas. Após discussões e sugestões foi
definida  a  data  de  22/11/2017  para  que  ocorra  uma  reunião  extraordinária  com
convocação dos docentes e servidores administrativos do ICET para discussão deste
ponto único: estratégias para atrair os candidatos ao ingresso nos cursos do ICET.
Dando  prosseguimento  o  Prof.  Carlos  Henrique  entra  na  pauta  da  Reunião  da
Congregação  e  aborda  os  seguintes  pontos:  1)  situação  do  Prof.  Ciro  Meneses
Santos: a) retorna à condição de docente em dedicação exclusiva; b) tem o doutorado
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reconhecido  pela  CPPD;  d)  quanto  à solicitação  de afastamento  para  concluir  um
segundo doutorado, está aguardando uma posição da CPPD e, por tal razão, o ponto
foi retirado de pauta até que se receba a manifestação da CPPD. Esclarece o Prof.
Carlos que, embora o Prof. Ciro Meneses tenha tido o seu Doutorado reconhecido,
não retirou o pedido de afastamento para um segundo doutoramento. 2) Liberação das
professoras Déborah Faragó e Jaqueline Maria para participação de Pós doutorado
em Diamantina sem impactar nas atividades da Graduação e qualquer ônus pelo ICET.
Nestes termos, o afastamento foi referendado pela Congregação. Na oportunidade, o
Prof. Carlos Alexandrino esclarece a todos os presentes a importância de se solicitar à
Congregação  liberação  para  participação  em  programas  de  Pós-Graduação.  3)
Prorrogação por 6 meses dos contratos dos docentes temporários das  Professoras
Sheila Renata Santos e Ana Paula Moura: referendado pela Congregação. Quanto à
prorrogação do afastamento do Prof. Jorge Luiz, o prof. Carlos Alexandrino repassa às
Coordenações do BC&T e Engenharia Civil a situação com um retorno à Congregação
até o dia 20/11/2017. Como último assunto, o prof. Carlos leva a conhecimento de
todos uma situação ocorrida atualmente em que o docente questiona que a disciplina
que  lhe  foi  conferida  para  regência  não  condiz  com a área  do  concurso  em que
prestou.  Neste  caso,  propõe o  Prof.  Carlos  Alexandrino  que o  docente  que assim
entender que formalize o seu pedido à Congregação para análise específica do caso.
Nada mais havendo a constar, às 16h25 foi encerrada a reunião e lavrada a presente
ata que, após lida e achada conforme pelos membros da Congregação, será assinada
por mim, Diane Aparecida Figueiredo, e pelo presidente Carlos Henrique Alexandrino.

 
 

Diane Aparecida Figueiredo
Secretária

Carlos Henrique Alexandrino
Presidente
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