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Ata da 67ª reunião ordinária da Congregação do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia
(ICET) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) - Campus do
Mucuri - Teófilo Otoni - MG.

Às catorze horas e trinta  minutos do dia dez de outubro do ano de dois mil  e  dezoito,  no
auditório do ICET, o presidente Carlos Henrique Alexandrino deu início à sexagésima sétima
reunião ordinária da Congregação do ICET, com a presença dos seguintes membros: Alexandre
Faissal  Brito,  vice-diretor  do  ICET;  Cezar  Welter,  coordenador  do  curso  de  Ciência  e
Tecnologia; Alcino de Oliveira Costa Neto, coordenador do curso de Engenharia Civil; Rafael
Alvarenga  Almeida,  coordenador  do  curso  de  Engenharia  Hídrica;  Wevergton  Lopes
Hermsdorff, coordenador do curso de Engenharia de Produção; Alessandra de Paula Carli, vice-
coordenadora do Programa de Pós-graduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade (PPGTAS);
Gledsa  Alves  Vieira  e  Elton  Santos  Franco,  representantes  dos  docentes;  Dayene  Duarte
Melgaço,  representante dos servidores técnico-administrativos;  Heberson Teixeira da Silva e

Felipe Soares Beltrame, representantes dos discentes. O coordenador do Programa de Pós-
graduação Multicêntrico  em Química,  Jairo Lisboa Rodrigues  e  a  representante  dos
servidores técnico-administrativos, Diane Aparecida Figueiredo  não compareceram, mas
justificaram  a  ausência.  A  coordenação  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Matemática
(PROFMAT),  não  justificou  a  ausência  na  presente  reunião.  Estiveram  presentes  vários
servidores do ICET, dentre docentes e técnico-administrativos, confirmado por lista de presença.
ABERTURA: Cumprimentando os presentes, o presidente da Congregação deu início à reunião
que tratou de diversos assuntos de interesse geral, porém sem deliberação, a saber: construção
do galpão das engenharias,  investimento e  manutenção dos recursos da unidade acadêmica,
retomada do projeto de climatização dos prédios do Campus do Mucuri e o ofício 07/2018 –
Diretório Acadêmico, que apresentou, conforme interpretação dos discentes, a possibilidade de
participação deles nos processos de eleição para coordenação de curso. Concluiu-se, após ampla
e calorosa discussão, que de acordo com a legislação vigente não existe ilegalidade nos editais
elaborados pelos colegiados de cursos do ICET, entretanto, caso a representação discente se
sinta  prejudicada,  poderá  recorrer  às  instâncias  superiores.  Nada  mais  havendo a  tratar,  foi
encerrada  a  reunião  e  lavrada a  presente  ata  que,  após lida  e  aprovada,  será  assinada pelo
presidente da Congregação, Carlos Henrique Alexandrino.

            
        Carlos Henrique Alexandrino
          Presidente da Congregação
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