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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ATA DE REUNIÃO

Ata da reunião extraordinária da Congregação do Ins�tuto de Ciência, Engenharia e Tecnologia (ICET) da
Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri (UFVJM) - Teófilo Otoni - MG.

Às catorze horas do dia oito de junho do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões virtual da
plataforma Google Meet, o presidente Jairo Lisboa Rodrigues deu início à reunião extraordinária da
Congregação do ICET, com a presença dos seguintes membros: Cris�ano Agenor Oliveira de Araújo, vice-
diretor do ICET; Cezar Welter, coordenador do curso Ciência e Tecnologia (BC&T); Daniel Moraes Santos,
coordenador da Engenharia Civil; Rafael Alvarenga Almeida, coordenador da Engenharia Hídrica; Márcio
César Pereira, representante do Programa de Pós-graduação Mul�cêntrico em Química (PPGMQ); Izabel
Cris�na Marques, representante dos docentes; Jaime Ba�sta de Souza, representante dos servidores
técnico-administra�vos e Dayanne Caldeira Mar�ns, representante dos discentes. Assuntos da pauta -
Portaria nº 830 de 17 de abril de 2020, que trata do trabalho remoto durante a pandemia. Foi colocado
em votação quem seria a favor da revogação da referida Portaria, para que uma nova fosse instalada e
rediscu�da no Conselho Universitário - Consu. Aprovado por unanimidade. O segundo assunto foi o Edital
Progep nº 010/2020 que trata de processo sele�vo para remoção e mudança de lotação de servidores no
âmbito da UFVJM. Foi colocado em votação quem seria a favor da revogação do presente edital, para que
um novo edital possa ser rediscu�do no Conselho Universitário. Aprovado por unanimidade. O terceiro e
úl�mo ponto discu�u sobre a polí�ca de vagas de servidores na Universidade. Foi colocado em votação
quem seria a favor que o Conselho Universitário discuta a polí�ca de vagas de servidores da UFVJM,
principalmente em relação as vagas de professores subs�tutos, de modo a garan�r um mínimo
necessário para o funcionamento dos cursos. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente da
Congregação, professor Jairo Lisboa Rodrigues, e disponibilizada para os membros.

 

Jairo Lisboa Rodrigues

Presidente da Congregação do ICET / UFVJM

 

Documento assinado eletronicamente por Jairo Lisboa Rodrigues, Diretor(a), em 01/07/2020, às
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8 de outubro de 2015.
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