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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ATA DE REUNIÃO

Ata da 80ª 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 primeiro de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões
virtual da plataforma Google Meet, o vice-diretor, Cris�ano Agenor Oliveira de Araújo, deu início à
octogésima reunião ordinária da Congregação do ICET, com a presença dos seguintes membros: Raquel
de Souza Pompermayer, coordenadora da Engenharia de Produção; Francisco César Dalmo, Coordenador
da Engenharia Hídrica; Rafael Genaro, coordenador do Curso Ciência e Tecnologia - BCT; Danilo Bento de
Oliveira, vice-coordenador da Engenharia Civil; Douglas Santos Monteiro, vice-coordenador do Programa
de Pós-graduação Mul�cêntrico em Química (PPGMQ); Nolmar, vice-coordenador do Mestrado
Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional (PROFMAT); Daniel Brasil Ferreira Pinto e Thomás Lima de
Resende, representantes dos docentes; Sheyla Aparecida Gonçalves Dantas e Fausto Cyrano de Oliveira
representante dos servidores técnico-administra�vos. 1. ABERTURA: Cumprimentando os presentes, o
presidente da Congregação colocou em votação a aprovação da ata referentes à 79ª reunião ordinária da
Congregação.  A ata foi aprovada com quatro votos favoráveis e sete abstenções. 2. HOMOLOGAR: 2.1 - 
Prorrogação do afastamento de Gledsa Alves Vieira (Processo SEI! nº 23708.000804/2020-07): aprovado
com dez votos favoráveis e uma abstenção. 2.2 - Prorrogação do afastamento de Gustavo Carvalhal
Santos (Processo SEI! nº 23708.001684/2020-57): aprovada com nove votos favoráveis e
duas abstenções. 2.3 - Regimento interno do Colegiado da Engenharia Hídrica (Processo SEI! nº
23708.001630/2020-91): aprovado por unanimidade. 2.4 - Regimento interno do NDE (Núcleo Docente
Estruturante) da Engenharia Hídrica (Processo SEI! nº 23708.001633/2020-25): re�rado de pauta devido
á alegação de alguns membros não terem recebido o documento com antecedência para apreciação. 2.5
- Regimento interno do Colegiado da Engenharia Civil (Processo SEI! nº 23708.001692/2020-01):
aprovado com dez votos favoráveis e uma abstenção. 2.6 - Regimento interno do NDE (Núcleo Docente
Estruturante) da Engenharia Civil (Processo SEI! nº 23708.001692/2020-01): aprovado com dez votos
favoráveis e uma abstenção. 2.7 - Regimento interno do Colegiado da Engenharia de Produção (Processo
SEI! nº 23708.001724/2020-61): aprovado com dez votos favoráveis e uma abstenção. 3. ASSUNTOS DA
PAUTA: 3.1 - - Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina ENGT141 - Saneamento, de
interesse da discente Sarah Mendes de Oliveira: reprovada com nove votos desfavoráveis e duas
abstenções. 3.2 - 1º e 2º relatório de a�vidades desenvolvidas no doutoramento de Marcos Fábio
Cardoso de Faria: aprovado com ressalva. O docente deverá apresentar o histórico escolar e comprovante
de matrícula. 3.3 - Obtenção do �tulo de Doutor em Engenharia Civil - Thomás Lima de Resende:
aprovado com onze votos favoráveis. 3.4 - Parecer sobre o Imóvel Chácara, Casa dos Otonis em Serro –
MG (Processo SEI! Nº 23086.005406/2020-33): reprovado por unanimidade tendo em vista a dificuldade
para deslocamento considerando a distância e recurso financeiro limitado para tal. 3.5 - Parecer sobre o
Terreno da Vila Barreiros - Teófilo Otoni - MG (Processo SEI! nº 23086.005406/2020-33): re�rado da
pauta uma vez que os membros não receberam documentação suficiente para apreciação. 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 Cris�ano Agenor Oliveira de Araújo.

Documento assinado eletronicamente por Jairo Lisboa Rodrigues, Diretor(a), em 09/03/2021, às
15:19, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0230851 e
o código CRC 68662523.

Referência: Processo nº 23708.000879/2020-80 SEI nº 0230851
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