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1 ATA DA 5 uNTAO DA CONGREGAcAO DO INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA = CAMPUS 
2 DO MUCURI - ICTM REALIZADA EM 15/12/2010. 
3 As quatorze horas do dia quinze de dezembro de dois mil e dez, verificado quoum, 
4 teve .inicio a quinta reunião da Congregacao do ICTM, sob a presidéncia da Profçssora 
5 Flaviana Tavares Vieira Diretora do - ICTM , contando corn a presenca dos seguintes 
6 mernbros: Professor Carlos Henrique Alexandrino - vice-diretdr do ICTM, Professor Ciro 
7 Meneses Santos, representantes dos docentes, Nilz L de Fatima Pereira Camilo representante 

• 8 dos servidores técnico-administraivos. A reunião iniciou-se corn• a leitura da ata da quarta 
9 reuniào da Congregacao realizada em 29 de setembro de 2010 e da ata -da reuniäo 

10 extraordinária realizada em 05 -de outubro de 2010. Arnbas forarn aprovadas peló presentes. 
11 Em seguida foi apresentado o oficio de solicitaçäo de horario especial de trabaiho 

• 12 encaminhado pela servidora'técnico-adrninistrativa Aneli Dias Ferreira. Trata-se de servidora 
13 estudante e que necessitá dessa aciequacão para cumprir a carga horária do Estágio Curricular 

• 14 Supervisionado. Todos concordaram por atender a solicitacào da servidora, sendo que, se de,  
15 acordo corn a legislacao vignte, a rnesma deverá -compensar o horário näo trabaihado. Após, 
16 - como parte do processo de Progressao Horizontal da professOra Flaviana Tavares Vieira, foi 

-17 feita avaliaçào dâs atividades da rnesma. Os membros da Conegacão atribuIrarn pontuacão a r  
• 18 cada urn dos itens constantes do forrnulário de avaliação. Em seguidà foi discutida e aprovada 
19 a Resoluço no 03 da Congregacäo, que determina que cada servidor que partiiipar de eventos- 
20 évisitas técnicas onde estejam representando o ICTM elabore relatório, referente acada urn 
21 dos eentos e que apresente-o aos' dernais ervidores. Foi discutida a Resolucâo. no 04 da 

• 22 Congregacao que détermina o, pedido de autorização para realização de atividades em outras 
23 unidádes.' Trata-se de organizar o desenvolvirnento de atividades do' professor em outras 
24 instituicOes e/ou faculdades de forrna que näo atrapaihe as' atividades do ICTM. Os presentes 
25 aprovararn-na por unanimidade. Em seguida foram apresentadas solicitacoes de professores 
26 • para ausentarem-se do Campus para realizaçao de pesquisas e reuniôes. - 

Os presentes 
27 aprovararn todos os pedidos e estabelecerarn que o servidor deverá encaminhar para 
28 apreciacäo' da:  CongregaçAo 'do ICTM as solicitacöes de afastarnento corn antecedéncia 
29 • minima de quinze dias. Definiu-se que, cada servidor que for autorizado a se afastar para 
30 realizacäo de atividades exterñas ao. Campus, deverá elaborar urn relatório e-apresentá-lo no-, 

- 31 
• 

prazo de 03 dias para apreciacäo -da Congregaco, bern como rninistrar urn serninário sobre 0 

32 terna, como parte do :Ciclo de Seminários do ICTM. Definiu-se também que, a partir de 2011, 
33 o - servidor deverá prograrnar esses afastamentos para perIodos que sejam 

- 
abrangidos pelas 

férias anuais do mesrno, -uma vez que autorizacOes para afastamento dos professores'causa urn 
35 • desfaique no corpo docentedisponIvel na Instituiçäo. A presidente .agradceu 'a presenca dos 
36 • rnembros da Congregação e deu por encerrada a séssAo. A presente ata, lavrada e assinada por 

• . 37 • mirn, se aprovada, sera assinada pela Presidente da CongregacAo. Teófilo Otoni, 15 de 
38 

- 
clezernbro de 2010.-- • • • - ' • - 
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Presidente da Congregacäo do ICTM • • - - -• 

- .'• - . • . • 
- 0 

• 

'1 

- Campus I m Reitoria: Rue da Gkris, n° 187- Castrof CEP: 39100-000 Diamantina-MG-Brasil-/PABX: (38) 3531-1811 • - 

Campus II: Rodovia MGT 367 -kin 583 n° 5000- Afto da Jacuba / CEP: 39100.000 Diarnantina-MG-Brasil/ PABX: (38) 3532-1200 
Campus do Mucuri: R. do Ciuzeiro, 01, Jardim São Paub / CEP: 3980-371 Teótib OtoniMG-Brasã/ PABX; (33) 3522-6037 

0 


