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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) - Campus do Mucuri -
Teófilo Otoni - MG.

Às catorze horas do dia seis de agosto do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões virtual
da plataforma Google Meet, o diretor 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; Raquel de Souza Pompermayer, coordenadora da Engenharia de Produção; Daniel Brasil
Ferreira Pinto, vice-coordenador da Engenharia Hídrica; Márcio Macedo Santos, vice-coordenador do
curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia; Daniel Moraes Santos, coordenador do Curso de
Engenharia Civil; Nolmar Melo de Souza, coordenador do Mestrado Profissional em Matemá�ca em Rede
Nacional (PROFMAT); Sheyla Aparecida Dantas Araújo e Fausto Cyrano de Oliveira, representantes dos
servidores técnico-administra�vos e Wdson Lopes Ferreira, representante dos discentes. 1. PONTO DA
PAUTA: Movimentação do servidor Carlos Henrique Alexandrino para compor força de trabalho no
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI): a Congregação chegou ao consenso que caso seja
aprovada a cessão do referido servidor o curso de Engenharia Hídrica ficará deficitário e possivelmente
impossibilitará a formatura dos discentes tendo em vista que o docente citado é responsável por uma
disciplina obrigatória do curso (Métodos geo�sicos pra prospecção de águas subterrâneas) e uma
disciplina ele�va (hidrogeologia) sendo responsável também por uma disciplina no Programa de
Mestrado em Tecnologia Ambiente e Sociedade, além do fato de termos um quadro reduzido de
professores no Curso de Engenharia Hídrica, bem como o quadro de docentes do ICET que atualmente
conta com 3 vagas de docentes pendentes de preenchimento. Vale ainda salientar que não temos
professores específicos no momento para suprir a área das disciplinas supracitadas. Portanto, seria
indispensável a contratação de um subs�tuto caso se efe�ve o afastamento tendo em vista o iminente
prejuízo ao ICET e ao cumprimento do projeto pedagógico dos cursos. 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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