
08/11/2021 17:29 SEI/UFVJM - 0177047 - Ata de Reunião

https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=194657&infra_siste… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ATA DE REUNIÃO

Ata da 79ª 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 vinte e três de setembro 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 nona 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;
Francisco César Dalmo, Coordenador da Engenharia Hídrica; Cezar Welter, coordenação do Curso Ciência
e Tecnologia - BCT; Daniel Moraes Santos, coordenador da Engenharia Civil; 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); Rafael Alvarenga
Almeida e Thomás Lima de Rezende, representantes dos docentes; Sheyla Aparecida Gonçalves
Dantas representante dos servidores técnico-administra�vos. 1. ABERTURA: Cumprimentando os
presentes, o presidente da Congregação colocou em votação a aprovação das atas referentes à 78ª
reunião ordinária da Congregação, realizada no dia primeiro de julho de dois mil e vinte e das
reuniões extraordinárias realizadas nos dias seis e dezenove de agosto de dois mil e vinte. A ata da 78ª
reunião ordinária da Congregação foi aprovada com quatro votos favoráveis e quatro abstenções. A ata
da reunião extraordinária realizada no dia seis de agosto de dois mil e vinte foi aprovada com dez votos
favoráveis e uma abstenção e a ata da reunião extraordinária realizada no dia dezenove de agosto de dois
mil e vinte foi aprovada com sete votos favoráveis e quatro abstenções. 2. HOMOLOGAR. 2.1
- Prorrogação do afastamento para qualificação do docente do ICET, Ugo Nogueira Castañon, no período
de  16/09/20 a 16/09/21:  aprovado por unanimidade. 2.2 - Prorrogação do afastamento para
qualificação da docente do ICET, Carolina Coelho Martuscelli, no período de  16/09/20 a
16/09/21:  aprovado por unanimidade. 2.3 - Relatório de monitoria do ICET referente ao semestre
le�vo 2019/2: aprovado com 11 votos favoráveis e uma abstenção. 3. ASSUNTOS DA PAUTA. 3.1 - 2º
relatório de a�vidades desenvolvidas no doutoramento da docente do ICET, Gledsa Alves Vieira:
aprovado com dez votos favoráveis e uma abstenção. 3.2 - 3º relatório de a�vidades desenvolvidas no
doutoramento do docente do ICET, Thiago Alcântara Luiz: aprovado com dez votos favoráveis e
uma abstenção. 3.3 - 5º relatório de a�vidades desenvolvidas no doutoramento da docente do
ICET, Carolina Coelho Martuscelli: aprovado com dez votos favoráveis e uma abstenção. 3.4 - 5º relatório
de a�vidades desenvolvidas no doutoramento do docente do ICET, Ugo Nogueira Castañon: aprovado
com dez votos favoráveis e uma abstenção. 3.5 - 6º relatório de a�vidades desenvolvidas no
doutoramento da docente do ICET, Nayara Rodrigues Marques Sakiyama: aprovado com dez votos
favoráveis e uma abstenção. 3.6 - 6º relatório de a�vidades desenvolvidas no doutoramento do docente
do ICET, Felipe Isamu Harger Sakiyama: aprovado com dez votos favoráveis e uma abstenção. 3.7 -
Solicitação do docente do ICET, Thiago Alcântara Luiz, para prorrogação de seu afastamento para
par�cipação em programa de pós-graduação, em nível de doutorado, na UFOP, no período de 1º/03/2021
a 28/02/2023 - 02 anos: a congregação decidiu pela prorrogação durante o período em que seja possível
a prorrogação do contrato do docente subs�tuto, ou seja, até 16/06/2021, tendo em vista a situação
atual na qual a Universidade não está autorizando a abertura de processo sele�vo simplificado para
contratação de docente subs�tuto. A referida solicitação deverá ser reavaliada quando for autorizada a
abertura de processo sele�vo simplificado, podendo portanto atender a solicitação integral do
afastamento, ou seja, até 28/02/2023 conforme solicitado pelo docente. Nada mais havendo a tratar, foi
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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 10/12/2020, às
19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0177047 e
o código CRC 227AC41A.
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