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1 Ata da 75a reunião ordinaria da Congregação do Instituto de Ciência, Engenharia e 
2 Tecnologia (ICET) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
3 (UFVJM) - Campus do Mucuri - TeOfilo Otoni - MG. 

4 As catorze horas e vinte minutos do dia nove de outubro do ano de dois mil e dezenove, 
5 na sala de reuniOes do segundo piso do ICET, o diretor, Jairo Lisboa Rodrigues deu 
6 inicio a septuagésima quinta reuniào ordinaria da CongregaçAo do ICET, corn a 
7 presença dos seguintes membros: Cristiano Agenor Oliveira de Araüjo, vice-diretor do 
8 ICET; Alcino de Oliveira Costa Neto, coordenador do curso de Engenharia Civil; 
9 Raquel Souza Pompermayer, coordenadora do curso de Engenharia de Producao; 

10 Márcio César Pereira, coordenador do Programa de Pos-graduacão Multicêntrico em 
11 QuImica (PPGMQ); Elton Santos Franco e Izabel Cristina Marques, representantes dos 
12 docentes; Francis Bento Marques e Sheyla Aparecida Dantas Araüjo, representantes dos 
13 servidores técnico-administrativos e Dayanne Caldeira Martins, representante dos 
14 discentes. A representação da Coordenacao do curso de Engenharia Hidrica não 
15 compareceu porérn apresentou justificativa. A coordenaço do Programa de Mestrado 
16 Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), do Programa de P6s- 
17 graduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade (PPGTAS) e do Curso Ciência e 
18 Tecnologia nào compareceu e nào apresentou justificativa. 1. ABERTURA: 
19 Cumprimentando os presentes, o presidente da Congregacào colocou em votacão a 
20 aprovaçào da ata referente a 74a  reunião ordinária da CongregacAo, realizada no dia 
21 quatro de setembro de dois mil e dezenove, encaminhada previamente por e-mail. A ata 
22 foi aprovada corn sete votos favoráveis e uma abstencão. 2. HOMOLOGAçAO: - 

23 OFiCIO No 183/2019/IMREçAOfICET: Banca examinadora composta pelos 
24 professores Antonio Jorge de Lima Gomes, Alcino de Oliveira Costa Neto e lara 
25 Ferreira de Rezende Costa como membros titulares e Danilo Bento Oliveira como 
26 suplente, referente ao Edital PSS 120/2019 (Anãiise e Projetos de Transporte) - 
27 aprovado por unanimidade. - Resultado preliminar do Processo Seletivo 
28 Simplificado para contratação de professor substituto para Ugo Nogueira Castañon 
29 (Anáiise e Projetos de Transporte - Edital 120/2019), tendo como aprovado o candidato 
30 Marion Domingos Cury corn nota final de 7,73 - aprovado por unanimidade. 3. 
31 ASSUNTOS DA PAUTA: - Cessâo da sala 202 (2° andar do prédio do ICET) para 
32 funcionamento da ONG Movimento Pro-rio Todos os Santos e Mucuri: a sala já está 
33 sendo utilizada visto que havia sido cedida informaimente pela direcao anterior. Foi 
34 aprovada corn oito votos favoráveis e duas abstencôes, devendo o presidente da ONG 
35 elaborar justificativa para utilizaçao da mesma, bern como apontar uma contrapartida 
36 para Universidade que justifique a cessão. - Proposta de reserva das quartas-feiras 
37 (perIodo da tarde) para participacao dos discentes nas reuniOes administrativas: 
38 aprovada por unanimidade entrando em vigor a partir do semestre letivo 2020/1 a regra 
39 de que o horário de 14:00h as 16:00h das quartas-ras ficarào reservadas para 
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40 reimiOes, nào podendo haver aulas nesse horário. - 40 Relatório de atividades 
41 desenvolvidas no doutoramento de Nayara Rodrigues Marques Sakiyama: 

42 aprovado corn oito votos favoráveis e duas abstencOes. - 40 Relatório de atividades 
43 desenvolvidas no doutoramento de Felipe Isamu Harger Sakiyama: aprovado corn 
44 oito votos favoráveis e duas abstencOes. - Resoluçao interna sobre a assessoria de 
45 coordenacão do BC&T: retirado da pauta para discussão em mornento oportuno caso 
46 baja necessidade. - CessAo de sala (gabinete 212) para funcionamento de 
47 incubadora tecnológica - INTO: aprovado por unanirnidade devendo o responsável 
48 pela incubadora elaborar justificativa para utiiização da mesma, bern como apontar uma 
49 contrapartida para Universidade que justifique a cessAo. - PrestacAo de contas da 
50 Semana da Engenharia - SENGEN (2019) e planejamento do SENGEN (2020): 
51 aprovada por unanimidade a prestacAo de contas parcial apresentada. 0 docente Alcino 
52 de Oliveira Costa Neto, responsável pelo evento, ressaltou a importância do rnesmo para 
53 comunidade acadêmica, propôs que nas próximas ediçOes haja programacão voltada 
54 para qualificaçâo dos servidores do ICET, bern como que conste nos pianos de ensino 
55 dos cursos do ICET como forma de apoio e incentivo ao evento. Outros assuntos: - 
56 CriaçAo do Conseiho de Ligas Acadêmicas: Foi aprovada a criacao de Ligas 
57 Acadêmicas no âmbito do ICET, bern como a criacão do Conseiho de Ligas 
58 Acadêmicas do ICET, ficando definido nessa reuniAo que o docente Aicino de Oliveira 
59 Costa Neto ira presidi-lo, devendo os demais conseiheiros serem indicados pelos pares e 
60 a indicacào ser aprovada ad referendum pela direcão, sendo urn técnico administrativo 
61 corn seu suplente e urn representante indicado pelo DiretOrio Acadêrnico do ICET corn 
62 seu suplente. Foi analisada a proposta de resolucão que dispoe sobre a formacào e 0 

63 funcionamento do Conseiho de Ligas Acadérnicas do ICET e concluiu-se que deverá ser 
64 alterado o art. 2°, nos incisos I e III: onde se lê: "...eleito pela Congregacao", leia-se "... 

65 indicado pela Congregação" e inciso IV: onde se lê: "... representante do Diretório 
66 Acadêrnico" leia-se "... representante indicado pelo Diretório Acadêrnico". Nada mais 
67 havendo a tratar, foi encerrada a reuniâo e lavrada a presente ata que, após lida e 
68 aprovada, será assinada pelo presidente da Congregacão, professor Jairo Lisboa 
69 Rodrigues. 
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Presidente da Congregacão do ICET 
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