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1 ATA DA 3a juNIAO DA CONGREGAcAO DO INSTITUTO DE CIENCIA E 
2 TECNOLOGIA - CAMPUS DO MUCURI - ICT M REALIZADA EM 30/06/2010. 

3 
4 As quatorze horas do dia trinta de junho de dois mil e dez, verificado quorum, teve 

5 injcio a terceira reunião da CongregacAo do ICT M, sob a presidência da Professora Flaviana 
6 Tavares Vieira - Diretora do ICT lvi , contando corn a presença dos seguintes membros: 

7 Professor Carlos Henrique Alexandrino - vice-diretor do ICT M, Professor Olavo Cosme da 

8 Silva - coordenador do BC&T, Professor Riedson Baptista e Professor Ciro Meneses Santos - 

9 representantes dos docentes do BC&T e Sheyla Aparecida Dantas Araijo - representante dos 
10 servidores técnico-administrativos. Não esteve presente o representante dos alunos, 
11 apresentando as devidas justificativas. Iniciou-se corn a leitura da Ata da segunda reuniào da 
12 Congregação do ICT M realizada em 26 de rnaio de 2010. A referida ata foi aprovada pelos 
13 presentes. Foi falado acerca da Resolucào da Congregação do ICT M no 01/2010, que 
14 consiste na distribuição da carga-horária de trabaiho dos docentes, sendo ressaltada a 
15 importância do cumprimento de seu teor e procedendo a entrega semestralmente dos anexos 
16 que a cornpOe, devidamente preenchidos e assinados por cada professor. Ficou decidido pelos 
17 presentes que será criada uma Ficha de Registro para cada servidor do ICT M onde serAo 
18 anotados, a partir da presente data, todos os pedidos feitos a cada docente e que no foram 
19 cumpridos. Consistirá em urn instrumento de acompanhamento de entrega dos referidos 
20 formulários, bern como de outras solicitaçOes feitas e nào atendidas tempestivamente pelos 
21 servidores. Em seguida foi lido o Mernorando no 01/2010 e Parecer no 01/2010, ambos da 
22 Comissão Estabelecedora de Critérios para Distribuiçào das Receitas Próprias Geradas pelas 
23 Unidades Orçamentárias da UFVJM, que apresenta a fracäo a ser adotada pelas Unidades 
24 Acadêmicas quando da distribuição de receitas arrecadadas por elas, que consiste em: 1/3 
25 destinado a Reitoria; 1/3 destinado a unidade geradora da receita e 1/3 destinado as unidades 
26 não geradoras de recursos. Essa proposta foi aprovada por todos os presentes. Após, foi feita 
27 a leitura do Regimento Interno do Conseiho Administrativo do Campus do Mucuri - ainda em 
28 processo de formação. Os membros da Congregacào apoiaram a criaçao de tal Conseiho, 
29 apresentando 05 votos a favor e urn voto contra. No entanto propuseram alteraçôes em alguns 
30 artigos. Estabeleceu-se o prazo- ate 05/07/2010, para envio, por parte dos membros, de 
31 propostas de alteraçào do regimento apresentado. Em seguida foi lido aos presentes o Oficio 
32 007/20 10 encaminhada pela senhora Elida A.S. Bracks - Chefe da Biblioteca deste Campus a 

33 senhora leda Maria Silva - Superintendente do Sistema de Bibliotecas da UFVJM e o e-mail 
34 encaminhado por esta ültima aos diretores das unidades acadêmicas deste Campus, arnbos se 
35 referindo a urn pedido feito pela servidora Elida que consiste na possibilidade de a biblioteca 
36 deste Campus näo funcionar aos sábados letivos devido a pouca procura por parte dos alunos 
37 nesses dias. Por unanimidade os membros da Congregação votaram contra o pedido da 
38 servidora, decidindo-se que é necessário o funcionamento da biblioteca aos sábados letivos, 
39 uma vez que, mesmo a procura sendo pouca, os alunos necessitam de usar a biblioteca nesses 
40 dias. Em seguida foi apresentada e discutida corn os presentes a mudanca feita no Artigo 39, 
41 Inciso VII do Regimento Geral da UFVJM, onde se lê: "estabelecer a composicäo e os 
42 critérios da representacão docente nas Cãmaras Departamentais da Unidade Acadêmica", 
43 passa-se a ler: "estabelecer a composicão e os critérios da representacão docente nas 
44 Assembléias da Unidade Acadêmica". Logo apOs, discutiu-se a necessidade de criacäo de 
45 uma cornisso para coordenar o processo de eleicâo para decisâo do peso dos votos no 
46 processo de escoiha de reitor, vice-reitor, diretores e vice-diretores das unidades acadêmicas 
47 da UFVJM. Para isso, foram indicados os seguintes membros: representante dos docentes - 
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48 Riedson Baptista (titular), Marcos Antonio Resende Miranda (suplente); representante dos 
49 Técnicos Administrativos: Carlos Magno Maciel Gil (titular), Nilza de Fatima Pereira Camilo 
50 (suplente); representante dos alunos: Grazielle Clarino Pereira (titular), Raiany Franca 
51 Guimarães (suplente). Após, foram apresentadas propostas de aproveitamento de candidatos 
52, aprovados em concurso para outras Universidades Federais e que foram aprovados mas se 
53 encontram na posicâo de primeiro excedente, para que estes possam ser aproveitados nesta 
54 instituicao em vagas que foram abertas para concurso e que nAo apareceram candidatos ou 
55 que não houve candidatos aprovados. Os presentes decidiram pela aprovacào dos pedidos e 
56 passaram para decisão do Colegiado do curso BC&T sobre as disciplinas prioridades. 
57 Estabeleceu-se o prazo para envio da lista de prioridades ate dia 08/07/2010. Em seguida, a 
58 presidente agradeceu a presenca dos membros da Congregacao e deu por encerrada a sessão. 
59 A presente ata, lavrada e assinada por mim, se aprovada, será assinada pela Presidente da 
60 CongregaçAo. Teófilo Otoni, 30 dejunho de 2010. 
61 
62 
63 

' 

64 Patricia Baldow 
65 Secretária da Congregaçao do ICT-CAM 
66 
67 
68 
69 Flaviana Tavares Vieira 
70 Presidente da Congregaçao do ICT-CAM 
71 
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