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Aos sete dias .do rnês de abril de 2010, verifiëado quorum, foi realizada a primeira 
reunião da Congregacao do Instituto de Ciência e Tecnôlogia do Campus Avancado do 
Mucuri (ICT/CAM). Esta reunião foi presidida pela Profa. Dra. Flaiana Tavares 
Vieira, Diretora do ICT/CAM, e contou corn a presenca dos seguintes professores do 
ICT/CAM: Profa. Dra. Valéria Cristina da Costa, Vice-diretora do ICT/CAM, Prof. 
Dr. Ronaldo  Serafim Abreu Silva  Manchester, Prof. Dr. Carlos Henriquè Alexandrino, 
Prof. Msc.- Ciro Meneses Santos e a técnica administrativa Sheyla Aparecida Dantas 
Araüjo. Não houve rpreseIitaço discente nessa reuniäo, uma vez que o processo 
eleitorál iiara a definicào desse mernbro está m fase de realizaçâo Na ocasio, definiü-
se que as  reuniOes da Congiegaçao serao realizadas  sempre na ültirna quarta-feira do 
niês, desde que haja pauta. 

o primeiro assunto abordado foi a Resolucão que dispOe sobre as normas inerentes . distribuicao de carga horária por atividades académicas do pessoal docente lotado no 
ICT/CAM: 0 documento foi, apreciado e discutido item a item. No CapItulo III, Artigo 
9 Inciso I, foi dada a sugestão de que os tempos para que os professores encaminhem 
o PAA e o RAA a Direçào fosse.m diminuldos de quinze e trinta dias para dez e 4uinze 
dias, .respectivamente. Após discussâö sobre esse questo, decidiu-se que os tempos 
deveriam ser mantidos como no documento original. Na vofaçäo, tal documento foi 
aprovado po.r.unanimidade. 
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O segundo tópko da reunião foi a Resoluçao que dis3Oes sobre o Regirnento Interno do 
Colegiado do Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia do ICT/CAM. 0 
documento foi apreciadoe discutido item a item e aprovado' por unanimidade. 

Em seguida, foi discutido o ofIcio, recebido pela Direcäo do ICT/CAM, em que o 
Coordenador do curso de Matemática, Prof Msc.' Weversson Dalmaso SeiimV (OfIcio 
006/2010 de 29/03/2010), olicitava o uso do laboratório da FIsica, de responsabilidade 
do ICT/CAM, para as aulas de FIsica Básica I e II, ministradas pelo Prof. Dr. Mauro 
Lücio Franco. A utilização desse laboratório pelo curso de Matemática foi aprovada por, 
unanimidade, desde que observadas algumas condicOes citadas a seguir: V 

0 nümero máximo de estudantes que devem realizar atividades simultaneamente 
V 

no laboratório nào pode exceder 30; 
V V V 

As atividades devem ser realizadas  sempre na presençado professor responsável 

V V 
pelas discipliflas; V  
Quando o uso do laboratório for para o perlodo diurno, apresentar previamente o 
horário para aprovacão no Colegiado do ICT, de formá que as atividades 

V 

desenvolvVidas por esse Instituto em tal laboratório não sejam prejudicadas. 
0 Iaboratório deverá ser deixado em condiçOes de uso no turno seguinte pelo V 

ICT.  

Se houver gasto de materiais do referido laboratório, acordar urna forma, do, 
• reposicAO dos Vmesmos. : V 

Outro ponto discutido nessa reuniâo foi o ofiéio recebido pela DireçAo, em que o Vice-
dirëtor'da FACSAE, o Prof. Dr. Cezar Luiz Demari, propOe uma mudança na estrutura 
admihistrativa do CAM/UFVJM. Como vários questionamentos surgiram em reJaão a 
esse oficio, o Vice-diretor será convidado para a próxima reunião da Coñgreg'acAo, 
prevista para o dia 28:de abril, as 14h. • 
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o ültimo assunto da paüta desta reuniAo foi o pedido de redistribuicäo feito pelo Prof. 
Dr: Nelson Marisco. Atualmente . ele está lotadQ na Universidade Federal do Mato 
Grosso de Sul (UFMS) e deseja vir atuar nà TJFVJM, sendo o ICT/CAM. urna das 
possibilidades que ele destaca em seu pedido de zedistribuicào. A Congregacao se 
manifestou contrária a esse pedido*, por unanifnidade, uma vez que se encontra aberto 
urn processo seletivo paraa vaga que tal professor deseja ocupar, 0 que poderia causar 
transtornos para o ICT, caso ja tenham candidatos inscritos para a ieferida vaga 

Sem maiS assuntos a serem tratados, a reuniäo foi encerrada pela presidente. A presente 
ata foi lavrada por mim e, se aprovadá, será assinada pela presidente e demais 
prQfessores que compOem essà Congregacâo. 

Teofilo Otoni, 
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