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Ata da 62ª 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.
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Às catorze horas do dia dezesseis de maio do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do
terceiro piso do prédio das engenharias, o presidente Carlos Henrique Alexandrino deu início à
sexagésima segunda reunião ordinária da Congregação do ICET, com a presença dos seguintes
membros: Alexandre Faissal Brito, vice-diretor do ICET, Alcino de Oliveira Costa Neto,
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); Wevergton Lopes Hermsodrff, coordenador do
curso de Engenharia de Produção; José Aparecido de Oliveira Leite, coordenador do curso de
Engenharia Hídrica; Jairo Lisboa Rodrigues, coordenador do Programa de Pós-graduação
Multicêntrico em Química; Gledsa Alves Vieira e Thiago Alcântara Luiz, representante dos
docentes; Dayene Duarte Melgaço e Diane Aparecida Figueiredo, representantes dos servidores
técnico-administrativos e Felipe Soares Beltrame, representante dos discentes. Também estava
presente Cristiano Agenor Oliveira de Araújo, vice-coordenador do curso de Engenharia Hídrica.
1. ABERTURA: Cumprimentando os presentes, o presidente colocou em votação a aprovação
da ata da 61ª reunião ordinária da Congregação realizada no dia catorze de março de dois mil e
dezoito, encaminhada previamente por e-mail. A referida ata foi aprovada. 2.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 1º relatório de afastamento para capacitação nível de
doutorado de Ugo Nogueira Castañon. O assunto não foi deliberado, ficou para ser analisado na
próxima reunião. 3. CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: não foram listados
correspondências 4. REFERENDAR: Solicitação de afastamento de Ciro Meneses Santos para
capacitação, nível de doutorado, de 16/04/2018 a 15/04/2019. APROVADO (05 votos favoráveis,
02 votos contrários, 04 abstenções). 5. HOMOLOGAÇÃO: Homologação do resultado do

PSS para a área de conhecimento: Engenharia - subárea: Planejamento e Controle da
Produção, Engenharia de Qualidade, Controle da Qualidade de Produtos e Processos e
disciplinas correlatas, objeto do Edital Nº 31 / 2018 (vaga de Carolina Coelho Martuscelli);
HOMOLOGADO por unanimidade 6. ASSUNTOS DA PAUTA: O assunto: solicitação de
afastamento de Ciro Meneses Santos para capacitação em nível de doutorado. O
presidente informou que como já havia aprovado a solicitação de afastamento ad
referendum esse assunto deveria ser incluído no tópico de referendo. O assunto: Banca de
avaliação de estágio probatório dos docentes Danilo Bento Oliveira e Bruce Franca
Guimarães foi retirado da pauta a pedido do presidente, sob a alegação que elaboraria a
lista de membros com base nos critérios previstos na resolução que disciplina a demanda
no âmbito da UFVJM e enviar para homologação da Congregação. Assunto: Solicitação
de permuta entre Alexandre Sylvio Vieira da Costa (UFVJM) e Reinaldo Duque Brasil
(UFJF) foi retirado da pauta a pedido do presidente, sob a alegação que o Colegiado de
Engenharia Hídrica ainda não enviou o parecer para deliberação da Congregação.
Assunto: Banca examinadora do PSS, Edital nº 67/2018, para a área de conhecimento:
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Engenharia / Estruturas de Concreto, Estruturas Metálicas, Estruturas de Madeira; Pontes
e Grandes Estruturas; Concretos Especiais e demais disciplinas correlatas (vaga de
Thomás Lima de Resende), a realizar-se nos dias 28 e 29/05/18 e Banca examinadora do
PSS, Edital nº 67/2018, para a área de conhecimento: Engenharia / Geologia, Ciência do
Solo, Mecânica dos Solos, Topografia, Topografia Avançada e Aerofotogrametria e
demais disciplinas correlatas (vaga de Jorge Luiz dos Santos Gomes), a realizar-se nos
dias 28 e 29/05/18 foram retirados de pauta a pedido do presidente que informou que as
inscrições nos referidos certames ainda estavam em curso, logo não teríamos como
designar as bancas com base nos critérios estabelecidos na resolução que disciplina a
demanda no âmbito da UFVJM, por desconhecer os candidatos. Assunto: Banca para
avaliação de desempenho acadêmico das docentes Deborah Faragó Jardim e Cleide
Aparecida Bomfeti para fins de promoção funcional da Classe C - Adjunto nível 4, para
a Classe D - Associado nível 1 foi APROVADO por unanimidade a designação dos
Professores Associados Valéria Cristina da Costa (presidente), Flávio Felipe de Castro
Leal e Carlos Henrique Alexandrino. OUTROS ASSUNTOS: APROVADO por unanimidade
a criação das Comissões de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito do ICET e designado os
coordenadores de cursos de graduação do ICET para elaborarem os regimentos das
referidas comissões. APROVADO por unanimidade a designação da Comissão formada
pelos professores Alcino de Oliveira Costa Neto, Gledsa Alves Vieira e Elton Santos
Franco para revisarem as todas as resoluções do ICET. A técnica em assuntos
educacionais, Patrícia Baldow Guimarães, falou sobre da Resolução nº 22 - CONSEPE,
de 25 de julho de 2014 que Institui o Instrumento de Avaliação do Ensino (IAE), e frisou
a necessidade de que seja atendido o que é determinado no referido documento,
principalmente em relação ao Art. 10. Em tal artigo é prevista a realização de assembleia
da coordenação de cada curso com os docentes para análise dos resultados gerais dos
anexos I e II da Resolução e identificação de necessidades de melhoria nas condições de
ensino e de oferta do curso. Ficou definida pelos coordenadores presentes a data de
27/06/2018 (quarta-feira) para a realização da assembleia. Cada coordenador deverá
analisar os resultados relacionados ao curso sob sua coordenação para discussão junto aos
docentes. Foi entregue a cada coordenador uma cópia da referida Resolução e do
Memorando anteriormente encaminhado pela PROGRAD a cada coordenação, onde
constam os prazos para envio, à PROGRAD, das propostas apresentadas pelos
Colegiados dos cursos baseadas nas discussões realizadas dos coordenadores com os
docentes. Encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelo presidente Carlos Henrique Alexandrino.

Carlos Henrique Alexandrino
Presidente
77

