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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 dez horas do dia dez de dezembro 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; Francisco
César Dalmo, coordenador da Engenharia Hídrica; Rafael Genaro, coordenador do Curso Ciência e
Tecnologia; Danilo Bento de Oliveira, vice-coordenador da Engenharia Civil; Thomás Lima de Resende
(representante docente); Rafael Alvarenga Almeida (representante docente) 1. PONTO DA PAUTA:
Solicitação da Reitoria de parecer da Congregação do ICET sobre processo de candidato nomeado da
área de Engenharia de Produção. Inicialmente, realizou-se uma consulta de urgência junto ao Colegiado
do Curso de Engenharia de Produção, sobre os ques�onamentos apresentados pela Reitoria (Processo SEI
23086.013924/2020-21), sendo que a Congregação obteve reposta, na forma do documento SEI
0239458. No parecer, o Colegiado do Curso informa que as Instruções Específicas por Área dos Editais
não são idên�cas. Em relação à solicitação sobre “as mo�vações, intencionalidades, jus�fica�vas ou
méritos que os levaram a solicitar a abertura do edital 105, de 09 de julho de 2019”, salienta-se que o
colegiado do curso teve como mo�vação a necessidade de um outro perfil, que seria contemplado neste
no Edital 105/2019, para atender a demandas pedagógicas do curso. O Edital 042/2018 não abordou
conteúdos específicos para o perfil de vaga necessário para preenchimento para o ano de 2019. Já no
Edital 105/2019, estes conteúdos específicos (apresentados no documento SEI 0239458) estão
contemplados. Além disso, conforme histórico do curso, há uma deficiência de recursos humanos. 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 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.
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