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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ATA DE REUNIÃO

Ata da 78ª reunião ordinária da Congregação do Ins�tuto de Ciência, Engenharia e Tecnologia
(ICET) da Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri (UFVJM) - Campus do Mucuri -
Teófilo Otoni - MG.

 
Às catorze horas do dia dois de julho do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões virtual da plataforma
Google Meet, o diretor Jairo Lisboa Rodrigues deu início à septuagésima oitava reunião ordinária da
Congregação do ICET, com a presença dos seguintes membros: Cris�ano Agenor Oliveira de Araújo, vice-
diretor do ICET; Raquel de Souza Pompermayer, coordenadora da Engenharia de Produção; Daniel Brasil
Ferreira Pinto, vice-coordenador da Engenharia Hídrica; Daniel Moraes Santos, coordenador da
Engenharia Civil; Alexandre Sylvio Vieira da Costa, coordenador do Programa de Pós-graduação em
Tecnologia, Ambiente e Sociedade (PPGTAS); Márcio César Pereira, coordenador do Programa de Pós-
graduação Mul�cêntrico em Química (PPGMQ); Silvia Swain Canoas, coordenadora do Mestrado
Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional (PROFMAT); Elton Santos Franco e Danilo Bento Oliveira,
representantes dos docentes; Jaime Ba�sta de Souza e Luciano Pereira de Souza, representantes dos
servidores técnico-administra�vos e Dayanne Caldeira Mar�ns, representante dos discentes. 1.
ABERTURA: Cumprimentando os presentes, o presidente da Congregação colocou em votação a
aprovação das atas referentes à 77ª reunião ordinária da Congregação, realizada no dia dezoito de março
de dois mil e vinte e da reunião extraordinária, realizada no dia oito de junho de dois mil e vinte. As
referidas atas foram aprovadas, sem alterações, dentre os membros presentes, com duas abstenções 2.
HOMOLOGAR. 2.1 - Credenciamento do professor Cris�ano Agenor Oliveira de Araújo no PPGTAS, -
homologado por unanimidade. 2.2 - Autorização para o professor Douglas Santos Monteiro atuar como
coorientador de Gledsa Alves Vieira, afastada para doutorado na UFRGS – homologado por unanimidade.
3. ASSUNTOS DA PAUTA. 3.1 - Solicitação de redistribuição de Camila de Sousa Queiroz Almeida (UFMG) –
a redistribuição foi aprovada mediante as seguintes condições: a biblioteca cederá a vaga de nível E
provisoriamente para o ICET tendo em vista a manifestação de interesse de um dos seus servidores pela
redistribuição para UFMG. Como contrapar�da a vaga da servidora técnica de laboratório / Biologia Nível
D, Andrea Manchester Pereira de Mello Gonçalves, que está em processo de aposentadoria será liberada
para a biblioteca quando concre�zada a vacância da mesma. A vaga de nível D liberada para a biblioteca
será de forma provisória até que o ICET consiga junto a Reitoria uma vaga de nível E para efe�var a
permuta defini�va. 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.

Documento assinado eletronicamente por Jairo Lisboa Rodrigues, Diretor(a), em 07/10/2020, às
10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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