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Ata da 70ª  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 do dia sete de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, no auditório do ICET, o
presidente  Carlos  Henrique  Alexandrino  deu  início  à  septuagésima  reunião  ordinária  da
Congregação do ICET, com a presença dos seguintes membros: Alcino de Oliveira Costa Neto,
coordenador do curso de Engenharia Civil; Rafael Alvarenga Almeida, coordenador do curso de
Engenharia  Hídrica;  Jairo  Lisboa  Rodrigues,  coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação
Multicêntrico em Química; Thiago Alcântara Luiz e Izabel Cristina Marques, representantes dos
docentes;  Diane  Aparecida  Figueiredo,  representante  dos  servidores  técnico-administrativos;
Heberson  Teixeira  da  Silva  e  Dayanne  Caldeira  Martins,  representantes  dos  discentes.
Alexandre Faissal Brito, vice-diretor do ICET, não compareceu à reunião, mas apresentou uma
justificativa (participação na reunião do CONSU). Dayene Duarte Melgaço, representante dos
servidores técnico-administrativos, não compareceu à reunião, mas apresentou uma justificativa
(participação  em curso  de  capacitação).  Cezar  Welter,  coordenador  do  curso  de  Ciência  e
Tecnologia,  não  compareceu  à  reunião  e  não  apresentou  nenhuma  justificativa;  Wevergton
Lopes  Hermsdorff,  coordenador  do  curso  de  Engenharia  de  Produção,  não  compareceu  à
reunião e não apresentou nenhuma justificativa; Alexandre Sylvio Vieira da Costa, coordenador
do  Programa  de  Pós-graduação  em  Tecnologia,  Ambiente  e  Sociedade  (PPGTAS),  não
compareceu à reunião e não apresentou nenhuma justificativa; A coordenação do Programa de
Mestrado  Profissional  em  Matemática  em  Rede  Nacional  (PROFMAT)  não  compareceu  à
reunião  e  não  apresentou  nenhuma  justificativa;  1.  ABERTURA: Cumprimentando  os
presentes,  o presidente colocou em votação a aprovação da ata da 69ª  reunião ordinária da
Congregação  realizada  no  dia  trinta  de  janeiro  de  dois  mil  e  dezenove,  encaminhada

previamente por e-mail. (APROVADO, sem alterações com 06 votos favoráveis, 00 votos
contrários  e  03  abstenções). 2. CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS:  Não  houve

assuntos a tratar. 3. CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Não houve assuntos a tratar. 4.
REFERENDAR:  Não houve  assuntos  a  tratar. 5.  HOMOLOGAR:  Não houve  assuntos  a
tratar. 6. ASSUNTOS DA PAUTA: 6.1 Registro de encargos docentes - conforme  normatizado
pela Resolução CONSU n° 09 de 31 de Julho de 2018 – ficou deliberado que a direção deverá
notificar todos os docentes que, cujo registro esteja excedendo 40 horas semanais,  para que
preencham e entreguem um novo formulário contendo 40 horas semanais de trabalho, assim
como também, analisar os registros de todos os professores de forma a verificar se estão em
conformidade com a Resolução nº 09-CONSU de 31/07/2018. Devolver para adequação todos
os registros discrepantes, em relação à referida resolução. Aprovação da Tabela de Referência,
aprovada na assembleia dos docentes do ICET realizada no mês de junho de 2018 para ser

utilizada  no  preenchimento  do  formulário  de  registro. (APROVADO  com  09  votos
favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções).  6.2 Resolução do Regimento Interno
da Congregação do ICET (APROVADO com 09 votos favoráveis, 00 votos contrários e
00 abstenções), para envio ao CONSU. 6.3 Memorando 057/2018/CONSEPE (Tabela
de  Cursos  Afins).  Ficou  deliberado  que  os  Colegiados  dos  cursos  de  graduação
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vinculados ao ICET deverão encaminhar até o dia 18/02/2019 para Direção do ICET a
tabela dos cursos afins conforme descrito no Memorando 057/2018/CONSEPE (Tabela
de  Cursos  Afins) (APROVADO com 09 votos  favoráveis,  00  votos  contrários  e  00
abstenções). OUTROS ASSUNTOS: O presidente informou que por equívoco os documentos
para referendar a prorrogação de afastamento do Prof. Caio Ferraz, não se encontravam na pasta
e informou que a CPPD já tinha aprovado a prorrogação e que na próxima reunião o assunto
será incluído na pauta. Não houve assuntos a tratar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião e  lavrada  a  presente  ata  que,  após  lida  e  aprovada,  será  assinada  por  mim,  Carlos
Henrique Alexandrino.

            
        Carlos Henrique Alexandrino
                      Presidente
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