
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS/ICA
CAMPUS-UNAÍ

ATA DA 10ª SESSÃO, SENDO A 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO 

DE  CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA.

Às quatorze horas do dia primeiro de março de dois mil e dezesseis, na sala seis do último bloco da Universidade  

Estadual de Montes Claros- Unimontes, verificado o quorum, teve início a 10ª sessão da Congregação do Instituto 

de  Ciências  Agrárias-  ICA,  sendo a  8ª  sessão  em caráter  ordinário,  sob a  presidência  do  Professor  Leandro 

Augusto Felix  e  contando com as  presenças  dos  conselheiros:  Anderson Alvarenga Pereira,  Coordenador  do 

Bacharelado em Ciências Agrárias; Thiago Vasconcelos Melo, Coordenador Medicina Veterinária e Zootecnia;

Wesley  Esdras  Santiago,  Coordenador  Engenharia  Agrícola  e  Agronomia;  Leandro  Ribeiro  Andrade  Belo, 

representante  titular   docente;  Fabiana  Nunes  da  Costa,  representante  suplente  Técnicos  Administrativos; 

Washington  Oliveira  Campos,  representante  discente;  Ivan  Pereira  Souza,  representante  discente.  Houve  a 

ausência justificada do Senhor Diretor, Saulo Alberto do Carmo Araújo, por motivo de férias. Declarada aberta a 

sessão e após leitura da ata da 8ª sessão, realizada pela secretária Elaine Jacinto Sulzbach, o Sr. Presidente colocou 

em discussão a necessidade de se ler as Atas durante as reuniões antes de aprová-las, uma vez que, scão enviadas 

aos conselheiros com antecedência. Após breve discussão todos concordaram não ser necessário, ficando decidido 

por  não  ocorrer  leitura  de  ata  durante  as  reuniões  da  Congregação.  Todos  os  conselheiros  votaram  pela 

aprovação das Atas da  8ª e da 9ª sessão.  Em seguida foi realizada a leitura do Expediente que constou dos 

seguintes  assuntos:  A) COMUNICAÇÕES  RECEBIDAS:  1)  COMUNICAÇÕES EXTERNAS: 1- Ofício 

número 03/2016/SEC, de vinte seis de janeiro de dois mil e dezesseis, enviado pela Universidade Estadual de 

Montes Claros- UNIMONTES, autorizando a abertura de um vão no muro lateral desta sede. 2- Correspondência 

enviada no dia dezesseis de Dezembro de dois mil e quinze pela Ideal Construtora, que   trata da  manifestação de 

interesse na formalização de um Contrato de Comodato entre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri – UFVJM e o senhor Bordon Silvério e Silva Martins, tendo como objetivo a preservação do patrimônio 

público, no qual o comandatário ficará comprometido a cuidar, conservar, proteger toda área objeto do respectivo 

contrato.  2) COMUNICAÇÕES INTERNAS:  1- Memorando número 061, de onze de janeiro de dois mil e 

dezesseis, enviado pela reitoria, manifestando concordância com o pedido de redistribuição do servidor Marcos de 

Souza Gomes. 2- Correspondência recebida em quatro de fevereiro de dois mil e dezesseis, enviado pelo servidor 

Luís Fernando Raffa de Oliveira, requerendo liberação para pedir redistribuição. 3- Correspondência recebida em 

dezessete  de fevereiro  de  dois  mil  dezesseis,  solicitando  autorização  para  afastamento  do  Professor  Marcelo 

Bastos Cordeiro para participar de Banca de defesa de dissertação. 4- Correspondência recebida em dezoito de 

fevereiro  de  dois  mil  e  dezesseis,  encaminhando  anexo à  resposta  do ofício  078/2015-CONSU, referente  ao 



recurso  da  candidata  Janaína  Fernandes  Gonçalves,  EDITAL  nº  128/2015,  área;  Microbiologia  geral.  5- 

Correspondência recebida em vinte e três de fevereiro de dois mil e dezesseis, Comunicando que no dia vinte 

quatro  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezesseis,  os  Técnicos  Administrativos  lotados  no  ICA  participaram  da 

Paralisação Nacional da categoria.  3) OFÍCIOS RECEBIDOS: 1- Ofício número 590/PROGRAD, de primeiro 

de dezembro de dois mil e quinze, que apresenta o resultado de levantamento a respeito da situação dos Planos de  

Ensino ofertados  no SIGA. 2-  Ofício  sem número  de dois  de dezembro de dois  mil  e  quinze,  enviado pelo 

professor  Alceu  Linhares  Pádua  Júnior,  solicitando  autorização  para  abertura  de  trincheiras  no  Campus  da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri na fazenda Santa Paula. 3- Ofício sem número de dois 

de dezembro de dois mil e quinze, solicitando desligamento como representante  dos Técnicos Administrativos, 

Marcos Thablo Silva e Souza, junto à Congregação. 4- Ofício número 08, de vinte e cinco de fevereiro de dois mil  

e dezesseis, enviado pela Coordenação do BCA/ICA, informando a aprovação de banca examinadora de concurso 

para professor, EDITAL261/2015.  5- Ofício número 09, de vinte  cinco de fevereiro de dois mil  e dezesseis, 

enviado  pela  Coordenação  do BCA/ICA,   encaminhado  à  Congregação,  solicitação  de  abertura  de  concurso 

referente aos EDITAIS: 190/2015, 198/2015, 211/2015, 014/2016, 261/2015. 6- Ofício número 058, de vinte seis 

de janeiro de dois mil e dezesseis, enviado pela CPPD, encaminhado parecer que trata da Progressão da Prof.ª 

Márcia Regina da Costa. 7- Ofício número 621/PROGRAD, de quatro de dezembro de dois mil e quinze, que trata 

da devolução do  temo de convênio firmado entre a empresa Agropéu – Agro Industrial de Pompéu S/A e a 

UFVJM.  8-  Ofício  número  07/GAB  de  quinze  de  dezembro  de  dois  mil  e  quinze,  enviado  pela  reitoria 

estabelecendo rotina de trabalho referente a documentos enviados à reitoria. 9- Ofício número 798 de quinze de 

dezembro de dois mil e quinze, enviado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP, que trata de remoção 

e  mudança  de lotação  de  servidores  da UFVJM, dentre  eles  a  servidora  Renata  Luiz  Ursine do Instituto  de 

Ciências Agrárias - Campus Unaí para o Departamento de Ciências Biológicas - Campus JK. 10- Ofício número 

021/CPPD, de dezoito de janeiro de dois mil e dezesseis, que encaminha o parecer de aprovação da progressão do 

docente Anderson Alvarenga Pereira. 11- Ofício número 041/PROPLAN, de vinte seis de janeiro de dois mil e 

dezesseis, informando sobre a liberação da primeira parcela do orçamento de 2016 12- Ofício número 058/CPPD, 

de vinte e seis de janeiro de dois mil e dezesseis, que encaminha o parecer de aprovação de progressão da  docente 

Márcia Regina da Costa. 4) PORTARIAS RECEBIDAS: 1- Portaria número 2730, de dezesseis de novembro de 

dois  mil  e  quinze,  designando  membros  para  comporem  comissão  Examinadora  do  concurso  Público  para 

professor de Magistério Superior, edital número 198/2015, Área de Imunologia e Farmacologia Veterinária, sendo 

eles:  Jeanne  Broch  Siqueira,  Presidente;  Marco  Aurélio  Versiani,  USP;  Cairo  Henrique  Sousa  de  Oliveira,  

EVZ/UFG; Thiago Vasconcelos Melo, UFVJM - Suplente; Wellington Ferreira Campos, UFVJM – Suplente. 2- 

Portaria número 2748, de dezessete de novembro de dois mil e quinze, concedendo Licença Gestação à Amanda 

Melo Sant'Anna Araújo. 3- Portaria número 2749, de dezessete de novembro de dois mil e quinze, prorrogando a 

Licença Gestação concedida à Amanda Melo Sant'Anna Araújo por mais sessenta dias. 4- Portaria número 2795, 

de 25 de novembro de dois mil e quinze, concedendo Progressão por Mérito Profissional a servidores da UFVJM, 

dentre eles, Sueli Estel Soares dos Reis lotada no ICA. 5- Portaria número 2803, de 26 de novembro de dois mil e 

quinze,  concedendo  Progressão  por  Capacitação  Profissional  a  servidores  da  UFVJM, dentre  eles,  Edvandro 



Barragam lotado no ICA.  6- Portaria número 2829, de novembro de dois mil e quinze, concedendo Progressão 

por Mérito Profissional a servidores da UFVJM, dentre eles, Brenda Garcia, Técnico de Laboratório Química; e 

Luísa Silvestre Freitas Fernandes, Técnico de Laboratório Veterinária Patologia Clínica, que são lotadas no ICA. 

7- Portaria número 2833, de vinte sete de novembro de dois mil e quinze, concedendo ao servidor Jefferson Luiz 

Antunes Santos, Técnico de Laboratório Agropecuária, Progressão por Mérito Profissional. 8- Portaria número 

2887, de dois dezembro de dois mil e quinze, concedendo Progressão do nível 3 para o nível 4, da Classe C,  

denominação de Professor Adjunto a Saulo Alberto do Carmo. 9- Portaria número 2907, de três de dezembro de 

dois  mil  e  quinze,  que  designa  os  servidores  Everaldo  Evangelista  Botelho  e  Romero  Gaia  Santana, 

respectivamente,  fiscal e suplente do contrato UFVJM Nº 033/2015. 10- Portaria  número 2923, de quatro de 

dezembro de dois mil e quinze, concedendo Progressão Profissional a servidores da UFVJM, dentre eles: Adriane 

Maria da Silva, Assistente em Administração; Edvandro Barragam Lima, Técnico de Laboratório Anatomia e 

Necropsia – Anatomia Animal;  Fabiana Nunes da Costa,  Assistente em Administração;  lotados  no ICA. 11- 

Portaria  número  2925,  de  quatro  de  dezembro  de  dois  mil  em  quinze,  concedendo  Progressão  por  Mérito 

Profissional a servidores da UFVJM e dentre eles a servidora Kátia Vieira Lepesqueur Landim, Assistente em 

Administração. 12- Portaria número 2926, de quatro de dezembro de dois mil e quinze, concedendo Progressão 

por  Capacitação Profissional  ao servidor  Evandro da Silva Souto,  Assistente  em Administração.  13-  Portaria 

número 2976, de onze de dezembro de dois mil e quinze, retificando a Portaria número 2383 de vinte e nove de 

setembro de dois mil e quinze, onde se lê Gicele Silva Rodrigues, deve-se ler Tatyane Mirian oliveira Alves. 14- 

Portaria número 2977, de onze de dezembro de dois mil e quinze, retificando a Portaria número 2455 de oito de 

outubro de dois mil e quinze, onde se lê Gicele Silva Rodrigues, deve-se ler Tatyane Mirian Oliveira Alves. 15-  

Portaria número 3056, de vinte dois de dezembro de dois mil  e quinze,  que interrompe as férias do servidor 

Marcos Thablo Silva e Souza, Assistente em Administração. 16- Portaria número 28, de seis de janeiro de dois mil 

e dezesseis, concedendo Progressão por Mérito Profissional a servidores da UFVJM, dentre eles, Beatriz Oliveira 

Lopes que é lotada no ICA. 17- Portaria número 29, de seis de janeiro de dois mil  e dezesseis,  concedendo 

Progressão por Mérito Profissional a servidores da UFVJM, dentre eles, Denice Pereira Santana e Elaine Jacinto 

Sulzbach, ambas Assistente em Administração e lotadas no ICA. 18-  Portaria número 30, de seis de janeiro de 

dois mil e dezesseis, concedendo Progressão por Mérito Profissional a servidores da UFVJM, dentre eles: Evandro 

da Silva Souto, Assistente em Administração e Getúlio Neves Almeida, Técnico em Agropecuária, ambos lotados 

no ICA. 19- Portaria número 32, de seis de janeiro de dois mil e dezesseis, concedendo Progressão por Mérito  

Profissional a servidores da UFVJM,  dentre eles: Jamille Araújo Paixão, Administradora; Juliene Faria Porto, 

Assistente em Administração, ambas lotadas no ICA. 20- Portaria número 33, de seis de janeiro de dois mil e 

dezesseis, concedendo Progressão por Mérito Profissional a servidores da UFVJM, dentre eles, Marcos Thablo 

Silva e Souza, Assistente em Administração lotado no ICA. 21- Portaria número 34, de seis de janeiro de dois mil 

e dezesseis, lotando no ICA, Tatyane Mirian Oliveira Alves, Assistente em Administração, a partir de treze de 

outubro de dois mil e quinze. 22- Portaria número 40, de seis de janeiro de dois mil e dezesseis, lotando no ICA, 

Marcelo Bastos Cordeiro, Professor Adjunto A, a partir de vinte seis de outubro de dois mil e quinze. 23- Portaria  

número 42, de seis de janeiro de dois mil e dezesseis, lotando no ICA, Gustavo Meyer, Professor Adjunto A, a  



partir de vinte dois de outubro de dois mil e quinze. 24- Portaria número 43, de seis de janeiro de dois mil e 

dezesseis, lotando no ICA, Eric Koiti Okiyama, Professor adjunto A, a partir de vinte seis de outubro de dois mil e 

quinze. B) CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 1) OFÍCIOS ENVIADOS: 1- Ofício número 232, de vinte 

e cinco de novembro de dois mil e quinze, solicitando a convocação do segundo colocado no concurso público 

UFVJM EDITAL 263/2013 para o cargo de Administrador. 2- ofício número 236, de dois de dezembro de dois 

mil e quinze, autorizando alteração no horário de trabalho da técnica de Patologia Clínica, Luísa Silvestre Freitas. 

3- Ofício número 237, de dois de dezembro de dois mil e quinze, encaminhado à PROGEP a alteração no horário 

de trabalho da técnica de Patologia Clínica, Luísa Silvestre Freitas. 4- Ofício número 238, de dois de dezembro de 

dois mil  e  quinze,  encaminhado à PROGEP solicitação de remarcação  de férias da servidora Elaine  Jacinto 

Sulzbach. 5- Ofício número 239, de dois de dezembro de dois mil e quinze, que comunica a concordância da 

Direção do ICA  com a Licença Casamento para Professora Débora Ribeiro Orlando. 6- Ofício número 240, de 

dois  de  dezembro  de  dois  mil  e  quinze,  encaminhando  parecer  conclusivo  da  avaliação  de  desempenho  da 

servidora Renata Luiz Ursine. 7- Ofício número 241, de dois de dezembro de dois mil e quinze, encaminhando à 

PROGEP ofício 1657/ 2ª VFOS para providências a respeito de pensão alimentícia de servidor. 8- Ofício número 

244, de sete de dezembro de dois mil e quinze, encaminhando à Diretoria de Assuntos Acadêmicos relatório de 

Estágio do Curso de Administração,  que foi enviado por engano ao ICA. 9- Ofício número 245, de nove de 

dezembro de dois mil e quinze, declarando, por parte da Direção do ICA, não oferecer objeção quanto ao pedido 

de redistribuição de Maria da Conceição Silva Bastos, Analista técnico de Políticas Sociais, lotada no Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 10- Ofício número 246, de dez de dezembro de dois mil e quinze, 

solicitando ao Secretário de Meio Ambiente, equipe da Prefeitura Municipal de Unaí para manutenção do terreno 

do Campus,  com a capina,  recolhimento do lixo e o encascalhamento do estacionamento.  11- Ofício número 

247,de dez de dezembro de dois mil e quinze, Comunica ao Magnífico Reitor a suspensão das férias do Servidor 

Marcos Thablo Silva. 12- Ofício número 248, de dez de dezembro de dois mil e quinze, Comunicando à PROGEP 

a suspensão das férias de Marcos Thablo Silva. 13- Ofício número 249, de dez de dezembro de dois mil e quinze, 

Comunicando o envio da via de Autorização de Saída de Equipamento/Material Permanente. 14- Ofício 250, de 

onze de dezembro de dois mil e quinze, Encaminhando a documentação da professora Márcia Regina da Costa 

para Progressão Funcional. 15- Ofício número 251, de dezesseis de dezembro de dois mil e quinze, encaminha 

parecer  conclusivo  da  avaliação  de  desempenho  de  servidores  lotados  no  ICA.  16-  Ofício  número  252,  de 

dezesseis de dezembro de dois mil e quinze, Requisitando ascensão funcional por titulação ao professor Leandro 

Augusto Felix Tavares em virtude de finalização de Doutorado. 17- Ofício número 253, de 18 de dezembro de 

dois mil e quinze, aprovando o pedido de redistribuição da servidora Jamile Araújo Paixão e condiciona esta 

aprovação à disponibilidade imediata  de segunda vaga de administrador  destinada a este Campus.  18- Ofício 

número 01, de quatro de janeiro de dois mil de dezesseis, Comunicando a apresentação e entrada em exercício do 

Professor Diego Azevedo Mota. 19- Ofício número 02, de quatro de janeiro de dois mil e dezesseis, em resposta  

ao ofício número 805/PROGEP, aceitando o pedido de Redistribuição do servidor Mayton Mendonça da Silva, 

Auxiliar de Biblioteca. 20- Ofício número 05, de doze de janeiro de dois mil e dezesseis, Solicitando doação de 

brita à Empresa Britacal para calçamento dos containers. 21- Ofício número 006, de dezoito de janeiro de dois mil 



e dezesseis, solicitando a lavratura de portaria de substituição de chefia em virtude de afastamento por licença 

maternidade da Prof.ª Márcia Regina da Costa, Coordenadora do Curso de Engenharia Agronômica e Engenharia 

Agrícola, sendo substituída pelo Prof. Wesley Esdras Santiago. 22- Ofício número 07, de dezoito de janeiro de 

dois mil e dezesseis, Termo de Anuência, comunicando o interesse da UFVJM, através do ICA, em renovar o 

prazo  contratual  com a empresa  Salmos  Comércio,  Representação  e  Serviço LTDA referente  a  prestação de 

serviços terceirizados de limpeza e conservação por mais doze meses. 23- Ofício número 09, de dezoito de janeiro 

de dois mil e dezesseis, informando não haver impedimento quanto a redistribuição do docente Marcos de Souza 

Gomes para a Universidade Federal de Uberlândia/UFU. 24- Ofício número 10, de vinde de janeiro de dois mil e  

dezesseis,  solicitando  ao  Magnífico  Reitor  a  prorrogação  do Concurso  Público  para  professor  de  Magistério 

Superior (EDITAL Nº 188 de 22 de setembro de 2014). 25- Ofício número 12, de vinte seis de janeiro de dois mil  

e quinze, Solicitando o aproveitamento do candidato Alairson José da Silva, classificado na quinta posição do 

Concurso Público do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Triângulo Mineiro, para vaga de 

Bibliotecário Campus de Ituiutaba.  26- Ofício número 14, de vinte cinco de janeiro de dois mil  e dezesseis, 

Comunicando à PROGEP a apresentação e entrada em exercício da Professora Joicymara  Santos Xavier. 27- 

Ofício número 015, de vinte seis de janeiro de dois mil e dezesseis, Solicitando ao Gerente Geral de Campus da 

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES autorização para abertura de vão no muro para acesso de 

caminhão munck. 28- Ofício número 16, de vinte seis de janeiro de dois mil e dezesseis, Solicitando lavratura de 

portaria  de  substituição  de  chefia  do  Professor  Saulo  Alberto  do  Carmo  Araújo  por  motivo  de  férias  a  ser 

substituído pelo Professor Leandro Augusto Felix Tavares. 29- Ofício número 18, de vinte seis de janeiro de dois 

mil  e  dezesseis,  solicitando  à  PROGEP  disponibilidade  de  vaga  para  professor  substituto,  por  ocasião  do 

afastamento para fins de estudo do Professor Rafael Faria Caldeira. 30- Ofício número 19, de dois de fevereiro de 

dois mil e dezesseis, autoriza à Divisão de Seleção e Controle de Vagas para dar prosseguimento ao processo de 

redistribuição do docente Marcos de Sousa Gomes para UFU. 31- Ofício número 20, de dois de fevereiro de dois  

mil e dezesseis, encaminha a Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD documentação de progressão do 

Professor Wellington Ferreira Campos.  32- Ofício número 021, de dois de fevereiro de dois mil  e dezesseis, 

declarando que o ICA não tem objeção quanto a redistribuição da servidora Beatriz Oliveira Lopes, desde que não 

haja prejuízo para a instituição  e com a contrapartida  do código de vaga.  33- Ofício número 22, de dois de 

fevereiro de dois mil e dezesseis, devolvendo ao Gabinete da Reitoria  documentação de Avaliação de Estágio 

Probatório com peças trocadas. 34- Ofício número 023, de dois de fevereiro de dois mil e dezesseis, solicitando 

junto a CPPD vaga para professor substituto na área de matemática, tendo em vista o afastamento do Professor 

Rafael Faria Caldeira para participar de pós-graduação Stricto Sensu. 35- Ofício número 28, de doze de fevereiro 

de dois mil e dezesseis, encaminhando à Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN distribuição dos 

valores entre as rubricas para o Instituto de Ciências Agrárias e Bacharelado em Ciências Agrárias, Campus Unaí. 

36- Ofício número 29, de doze de fevereiro de dois mil  e dezesseis,  encaminhando à PROGEP resultado da 

avaliação de Estágio Probatório do docente Adalfredo Rocha Lobo Júnior. 37- Ofício número 30, de quinze de 

fevereiro de dois mil e dezesseis, Solicitando ao Prefeito de Unaí  agendamento de reunião com o Reitor no dia 

dezoito de fevereiro de dois mil e dezesseis. 38- Ofício número 31, de quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis,  



informando ao Vice-Reitor  e  à  PROGEP convocações  de técnicos  conforme quadro anexado ao mesmo.  39- 

Ofício número 32, de quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis, solicitando à PROAD cadeiras de escritório. 40- 

Ofício número 33, de dezesseis de fevereiro de dois mil e dezesseis, Encaminhado documentação à CPPD para 

Progressão do professor Leandro Ribeiro de Andrade Belo. 41- Ofício número 34, de quinze de fevereiro de dois 

mil e dezesseis, informando que todos os Planos de Ensino ofertados no curso Bacharelado em Ciências Agrárias 

estão atualizados no SIGA. 42- Ofício número 35, de dezesseis de fevereiro de dois mil e dezesseis, comunicando 

ao chefe da Divisão de Patrimônio o envio de vias de retorno de materiais. 43- Ofício número 36, de dezesseis de 

fevereiro de dois mil e dezesseis, comunicando à PROGEP a apresentação e entrada em exercício de Débora 

Martins Silva. 44- Ofício número 37, de dezesseis de fevereiro de dois mil e dezesseis, remarcando férias da 

servidora  Mirian  da  Silva  Costa.  45-  Ofício  número  38,  de  dezesseis  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezesseis, 

Solicitando à PROGEP geração de senha para acesso à Boletim de Frequência de servidores e exclusão no ponto 

eletrônico de ex-servidores. 46- Ofício número 39, de dezesseis de fevereiro de dois mil e dezesseis, Solicitando 

ao Prefeito de Unaí remarcação de agendamento de reunião com o Reitor. 47- Ofício número 41, de dezessete de 

fevereiro de dois mil e dezesseis, Solicitando esclarecimento quanto ao memorando  encaminhado em anexo o 

ofício assinado pela requisitante que não é servidora lotada na PRPPG. 48- Ofício número 42, de dezoito de 

fevereiro de dois mil dezesseis, encaminhando resposta ao Vice-Reitor Cláudio Eduardo Rodrigues referente ao 

recurso da candidata Janaína Fernandes Gonçalves. 49- Ofício número 043, de dezenove de fevereiro de dois mil e 

dezesseis, Solicitando ao Centro de Controle de Zoonoses de Unaí, empréstimo de mesa cirúrgica e gaiolas para 

uso na I Feira de Profissões do ICA. 50- Ofício número 44, de dezenove de fevereiro de dois mil e dezesseis,  

Informando à PROACE a substituição do professor Alex Sander Dias Machado, pelo professor Adalfredo Rocha 

Lobo Júnior  como suplente  de Leandro  Augusto  Felix  Tavares,  representante  do ICA junto ao Concelho de 

Assuntos Comunitários e Estudantis. 51- Ofício número 45, de vinte e três de fevereiro de dois mil e dezesseis, 

que  responde  o  memorando  264/2016/GAB.  52-  Ofício  número  46,  encaminhado  relatório  final  do  Estágio 

Probatório do docente Thiago Vasconcelos Melo. 53- Ofício número 47, de vinte e três de  fevereiro de dois mil e  

dezesseis, Solicitando remarcação de férias da servidora Cléa Cunha. 54- Ofício número 48, de vinte e três de 

fevereiro de dois mil e dezesseis, informando ao Magnífico Reitor a composição de Comissão de Avaliação de 

Estágio Probatório e solicita lavratura de portaria. 2) PORTARIAS INTERNAS: 1- Portaria número 86, de dois 

de dezembro de dois mil e quinze, comunicando o afastamento do professor Thiago Vasconcelos Melo no período 

de oito a dez de dezembro de dois mil e quinze, para participar de Missão Técnica na Embrapa Aves e Suínos de 

Chapecó-SC. 2- Portaria número 87, de dois de dezembro de dois mil e quinze, que designa o professor Leandro 

Augusto Felix Tavares para responder pela Direção do Instituto de Ciências agrárias – ICA no período de um a 

dez de dezembro de dois mil e quinze, em motivo de Licença Saúde do Diretor, Saulo Alberto do Carmo Araújo. 

3- Portaria número 88, Comunicando o afastamento do professor Leandro Augusto Felix Tavares no período de 

quatorze a dezessete de dezembro de dois mil e quinze, para apresentação de sua Tese de Doutorado na Unesp em 

Botucatu/SP. 4- Portaria número 89, de onze de dezembro de dois mil e quinze, Comunicando o afastamento da 

professora Débora Ribeiro Orlando, no período de quatro a quatorze de janeiro de dois mil e dezesseis, para  

realizar  procedimentos  referentes  a  seu projeto de  Doutorado na Universidade  Federal  de Lavras-  UFLA. 5- 



Portaria  número  90,  de  vinte  um de  dezembro  de dois  mil  e  quinze,  Designado o  professor  Wesley  Esdras 

Santiago  como  responsável  pela  Coordenação  do  curso  de  Agronomia  e  engenharia  agrícola  do  ICA  em 

substituição a coordenadora Márcia Regina da Costa, no período de onze a vinte quatro de  dezembro de dois mil 

e quinze. 6- Portaria número 001, de seis de janeiro de dois mil e dezesseis, Designando o professor Wesley 

Esdras Santiago para representar o ICA junto à CPPD. 7- Portaria número 002, de onze de janeiro de dois mil e  

dezesseis, Comunicando o afastamento do professor Wellington Ferreira Campos nos dias quinze e dezesseis de 

fevereiro para compor Banca de Exame de Defesa da discente Fernanda Cardoso Furlan que será realizada na 

Faculdade Federal do Mato Grosso,  em Cuiabá.  8- Portaria número 003, de onze de fevereiro de dois mil  e 

dezesseis, Comunicando o afastamento do professor Wellington Ferreira Campos, no dia dezoito de fevereiro de 

dois mil e dezesseis, para compor Banca de Exame de Defesa do discente Alex Zichner Zorz, que será realizada  

na Faculdade de Engenharia Florestal -FENF/UFMT, em Cuiabá-MT. (portaria retificada, onde se lê: dezoito de 

fevereiro;  leia-se:  dezoito  de  março).  9-  Portaria  número  004,  de onze  de fevereiro  de dois  mil  e  dezesseis, 

comunicando o afastamento do professor Leandro Barros Dobbss no período de vinte e quatro de fevereiro a dois 

de  março  para  dar  continuidade  aos  procedimentos  necessários  à  defesa  de  dissertação  do  seu  orientado  de 

mestrado. 10- Portaria número 005, de onze de fevereiro de dois mil e dezesseis, comunicando o afastamento do 

professor Thiago Alves Magalhães, nos dias vinte e quatro, vinte cinco e vinte seis de fevereiro de dois mil e  

dezesseis, para participar da banca de dissertação de Mestrado do acadêmico Tácito de Freitas Calácio, que será 

realizada na Universidade Federal de Uberlândia – UFU. 11- Portaria número 007, de dezessete de fevereiro de 

dois mil e dezesseis, comunicando o afastamento do professor Marcelo Bastos Cordeiro, no período de vinte dois 

a vinte cinco de fevereiro de dois mil e dezesseis, para compor  como membro a Banca de Defesa de Dissertação 

dos discentes Maria de Jesus Souza da Silva e Jean Carlos Torres da Silva, que será realizada na Universidade 

Federal  do Acre.  12-  Portaria  número 008, de dezoito  de janeiro de dois mil  e  dezesseis,  criando Comissão 

Eleitoral  da Congregação do ICA e designando como membros:  Leandro Augusto Felix Tavares,  Presidente; 

Thiago Alves Magalhães, Membro; Thaís Cristina Ferreira do Nascimento, Membro. 13- Portaria número 009, de 

vinte três de fevereiro de dois mil e dezesseis, retificando data de afastamento do professor Wellington Ferreira 

Campos, onde se lê: 18 de fevereiro; leia-se 18 de março. Após a leitura o Sr. Presidente sugeriu, para tornar a 

reunião mais dinâmicas, não ocorrer mais leitura de correspondência, deixando esse momento reservado apenas 

para documentos a serem tratados na reunião. O professor Anderson orientou que seja consultado o Regimento 

Interno  da  Congregação.  C)  REFERENDAR: 1- Abertura  dos  concursos:  1.1- Edital  211/2015  na  área  de 

Morfologia animal. Banca Examinadora: Prof.ª Jeanne Broch Siqueira (Presidente), Prof. Adalfredo Rocha Lobo 

Júnior (Membro Interno), Prof. Marcelo Ismar Silva Santana (Membro externo), Prof. Thiago Vasconcelos Melo 

(suplente). 1.2- Edital 014/2016 nas áreas de Anatomia Animal, Banca Examinadora: Prof.ª Jeanne Broch Siqueira 

(Presidente), Prof.ª  Debora Ribeiro Orlando (membro 01), Prof. Adalfredo Rocha Lobo Junior (membro 02), Prof. 

Thiago Melo (suplente). Área: Genética.  Banca Examinadora: Prof. Wellington Ferreira Campos (Presidente), 

Prof.ª  Tania  Pires  da  Silva  (membro  01),  Prof.  Leonardo  Barros  Dobbss  (membro  02),  Prof.  Jefferson Luiz 

Antunes  (Suplente). 1.3-  Edital  261/2015 nas áreas  de Introdução  à  Pedologia  /  Gênese,  Morfologia  e 

Classificação dos solos. Sem manifestações contrárias, a abertura dos concursos foi aprovada.  2- Resultado do 



Concurso Público referente ao EDITAL 190 realizado nos dias dez,  onze e doze de novembro de dois mil e 

quinze, área de Banco de dados, Linguagem de Programação e Gestão Estratégica de Tecnologia de Informação, 

para o cargo de Professor de Magistério superior Classe A – Assistente A, tendo como aprovada e indicada para o 

cargo a candidata  Joicymara Santos Xavier. Foi aprovado sem restrições. 3-  Resultado do Concurso Público 

referente ao EDITAL 198, realizado entre os dias vinte e cinco e  vinte e oito do mês de dezembro de dois mil e 

quinze, nas áreas de Doenças Parasitárias dos Animais e Parasitologia Veterinária, tendo como classificados os 

candidatos: 1º lugar Jenevaldo Barbosa da Silva; 2º lugar, Thais Rabelo dos Santos; 3º lugar, Luciana Dalla Rosa; 

4º lugar, Vagner Ricardo da Silva Fiuaz e a candidata à vaga reservada para negros: Thais Rabelo dos Santos. 

Após apreciação e votação, foi aprovado.  4- Concurso Público referente ao EDITAL 198, realizado entre os dias 

dois e cinco de dezembro de dois mil  e quinze,  nas áreas de  Imunologia e Farmacologia Veterinária  com a 

seguinte  classificação:  1º  lugar,  Celso  Tarso  Rodrigues  Viana;  2°  lugar,  Amanda  Olivotti  Ferreira.  Também 

aprovado por todos os conselheiros.  5- Resultado do Concurso Público referente ao EDITAL 198, realizado nos 

dias sete, oito e nove de dezembro de dois mil e quinze, área de Medicina Veterinária Preventiva: Saúde Pública, 

Epidemiologia e Doenças Infecciosas do Animais com a seguinte classificação: 1º lugar, Rafael Romero Nicolino; 

2º lugar, Rodrigo Otávio Silveira Silva; 3º lugar, Isabel Azevedo Carvalho. Aprovado sem restrições. 6- Processo 

Seletivo referente ao EDITAL 014, realizado nos dias onze e doze de fevereiro. 6.1- Professor Substituto na área 

de Genética,  sendo, 1º  lugar  Renata Oliveira  Batista,  2º  lugar  Ana Catarina Jesus Peres,  com indicação para 

exercício do cargo a candidata Renata Oliveira Batista.  6.2- Professor Substituto na área de Anatomia Animal, 

sendo aprovada a candidata Luísa Silvestre de Freitas Fernandes e indicada para o exercício do cargo. Os dois 

itens referentes ao Processo Seletivo foram acatados pelos conselheiros, também sem objeções. 7- Ofício número 

vinte oito, referente à liberação da primeira parcela do orçamento de 2016 com a distribuição dos valores entre  o 

ICA e BCA. Em relação a esse assunto o  Sr. Presidente explicou que caberia passar pela  Congregação a divisão  

do  Orçamente,  mas  justificou  que  em  virtude  de  muitas  diárias  agendadas  e  muita  demanda  de  material 

permanente foi preciso aprovar ad referendum. Explicou também que agora os recursos serão desmembrados em 

duas unidades orçamentárias, sendo elas, o Instituto de Ciências Agrárias e o Bacharelado em Ciências Agrárias; o 

conselheiro Anderson Alvarenga Pereira relatou ainda não ter autonomia para gerir esses recursos. Quanto a isso o 

Sr.  Presidente disse está tentando resolver mas que até o momento  a situação permanece a mesma. II – ORDEM 

DO DIA: ASSUNTOS:  Antes de iniciar  os assuntos da pauta foi solicitado aos docentes que os pedidos de 

afastamento,  suscetíveis  a  agendamento,  sejam  feitos  com  antecedência,  possibilitando   a  aprovação  pela 

Congregação. 1- O Sr. Presidente informou que o Sr. Alberto Afonso Lepesqueur fez a doação de um portão para 

ser instalado no muro lateral desta sede. A doação foi aceita pela Congregação.  2- Foi colocado em votação a 

possibilidade de ocupação da vaga de Médico Veterinário, através da manifestação de interesse de Cátia Oliveira 

Guimarães, servidora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que pede  Redistribuição  e  Hércules 

Otacílio,  aprovado  e  próximo  colocado  do  concurso  IFAM  Edital  001/2015,  que  pede  Aproveitamento  de 

Concurso. O  Sr.  Presidente  colocou-se  contrário  e  justificou  dizendo  não  haver  demanda  para  o  cargo  no 

momento,  lembrando  também que  o  espaço  físico  já  está  comprometido  e  deixou  aberta  a  discussão.  Após 

apreciação do assunto, decidiram  não aceitar os pedidos de aproveitamento no momento, com abstenção de um 



conselheiro.  3- O Sr. Presidente falou sobre a nova organização administrativa e explicou que o motivo para 

alterar a localização de alguns servidores no ICA foi pensando em melhorar o atendimento e o desenvolvimento 

das  atividades  no Instituto  e  ressaltou  que  todos  os  Assistentes  relocalizados  foram consultados  um a  um e 

concordaram com as alterações, disse também que se alguém se incomodar ou não entender as modificações, a 

Direção está aberta a esclarecimentos. Informou que foram nomeados 6 novos servidores, sendo três Técnicos e 

três Assistentes em Administração. 4- A respeito da eleição para novos membros da Congregação, foi informado 

que  as  inscrições  estavam abertas  e  que  se  tratava  de  duas  vagas,  uma  para  docente  e  outra  para  Técnico 

Administrativo com seus respectivos suplentes.  III – OUTROS ASSUNTOS:  1- Ofício 08/2016/Coordenação 

BCA/ICA, que solicita aprovação de data de realização de concurso e Banca Examinadora,  Edital  261/ Área: 

Introdução à Pedologia, Gêneses, Morfologia e Classificação dos solos, que tem como membros, Prof. Leonardo 

Barros Dobbss – UFVJM – Presidente; Prof. Leandro Augusto Félix Tavares – Membro Interno; Prof. Jader Galba 

Busato – UNB – Membro externo;  Prof.  Wesley Esdras Santiago – Suplente.  Não houve objeções  quanto a 

solicitação, sendo assim, referendada  2- A Solicitação para nomeação do segundo colocado no Concurso Edital 

198/2015 área Parasitologia Animal, assunto este que foi aprovado pelo colegiado, também recebeu aprovação da 

Congregação.  3- O  Presidente  levou  à  Congregação  a  reclamação  dos  discentes  a  respeito  de  reuniões  dos 

Técnicos Administrativos na Biblioteca, ficando decidido pelo Conselho que não haverá reuniões de nenhuma 

espécie na Biblioteca, podendo, como já acontecem com as do Colegiado e as da Congregação, ocorrerem nas 

salas de aula desocupadas. 4- O conselheiro Anderson Alvarenga Pereira levou ao conhecimento da Congregação 

o  ofício  enviado  pelas  Assistentes  em Administração  do  DRCA,  solicitando  um dia  de  folga  por  concurso 

trabalhado,  sempre  que  secretariarem concursos  para  docentes,  justificam relatando  não  receberem nenhuma 

gratificação por esses serviços. Colocando-se a favor do pedido, o Sr. Anderson esclareceu  que elas costumam, 

nestas ocasiões, trabalharem após o expediente e que, diferente dos membros  das bancas de examinadores, não 

recebem por isso. Por fim declarou, como Chefe Imediato,  está de acordo com a solicitação.  5- A pedido da 

docente Débora Ribeiro Orlando, foi autorizado pela  congregação a retificação de parte da Ata da 3ª Sessão 

Ordinária da Congregação do Instituto de Ciências Agrárias, item II, ORDEM DO DIA, assunto 1,  que consta 

erros quanto às nomenclaturas usadas para migração de disciplinas,  onde se lê: transfira da disciplina Anatomia 

dos Animais II para Patologia Geral e Patologia Especial. A Professora Márcia Regina da Costa informa que o 

Curso de Doutorado da docente Débora é na área de Patologia, e que pediu a Professora Jeanne Broch Siqueira 

que analisasse o histórico de doutorado da mesma, sendo compatível com a mudança. Diante disso, os membros 

da congregação aprovaram a mudança da disciplina de Anatomia dos Animais II Para Patologia Geral e Patologia 

Especial.; leia-se: migre das disciplinas Anatomia dos Animais I, II e Histologia Veterinária para Patologia Geral 

(equivalerá  Histopatologia  Veterinária)  e  Patologia  Especial  (equivalerá  Anatomia  Patológica).  A  professora 

Márcia Regina informa que o Curso de Doutorado da docente Débora Ribeiro Orlando é na área de Patologia e 

que  pediu  a  Professora  Jeanne  Broch  Siqueira  que  analisasse  o  histórico  de  doutorado  da  mesma,  sendo 

compatível  com a migração.  Diante disso,  os membros da congregação aprovaram a migração da professora 

Débora  Ribeiro  Orlando  da  Disciplina  de  Anatomia  I,  II  e  Histologia  Veterinária  para  Patologia  Geral 

(histopatologia  Veterinária)  e  Patologia  Especial  (Anatomia  Patológica).  6- O  discente  Washington  Oliveira 



Campos, a pedido de alunos, reclamou que o Técnico Edvandro Barragam reiniciou o roteador da Biblioteca,  

provocando a queda da conexão e consequentemente prejudicando alguns alunos que estavam estudando no local 

e necessitavam  da internet. O Sr. Presidente aceitou a reclamação e disse que o servidor será advertido. 7- Outro 

assunto levado por Washington foi a possibilidade de ampliação do horário de funcionamento do laboratório de 

informática.  O conselheiro Anderson informou que o assunto também foi debatido no Colegiado e disse está 

aguardando resposta  dos Técnicos em Sistema de Informação, que se mostraram abertos a fazer alterações no 

horário de almoço.  8- O discente Ivan Pereira pede manutenção ou troca do bebedouro que fica próximo aos 

banheiros, disse não atender a demanda principalmente no intervalo entre as aulas. O Sr. Presidente se manifestou 

dizendo que encaminhará o problema ao chefe da manutenção para as devidas providências. 9- A retirada de um 

ventilador de teto do Laboratório de Anatomia foi citado pelo discente Ivan. O Professor Thiago Vasconcelos 

Melo  sugeriu  pedir  doação  ao  Colégio  Athos,  que  recentemente  passou  por  reforma  em  seu  sistema  de 

refrigeração.  10- Ainda  com  a  palavra  o  discente  Ivan  relatou  a  reclamação  de  alunas  em  relação  ao 

constrangimento  por  elas  sofridos  ao  usarem o  banheiro  feminino,  porque  as  faxineiras  costumam  ficar  no 

banheiro quando desocupadas. O  Sr. Presidente informou que o problema será resolvido com a instalação dos 

containers, pois um será destinado para uso dos terceirizados, mas até que isso ocorra pedirá para que elas não 

permaneçam no banheiro sem necessidade. Finalizando os assuntos do dia, o discente Washington reclamou das 

pessoas que fumam nos corredores do Campus, pede por providências e sugeri que seja dada advertência para 

quem insistir. O Sr. Presidente disse não haver pessoal para fazer a fiscalização, que há cartazes espalhados com a 

proibição  e  reforçará  a  campanha  de  conscientização,  apelando  para  o  bom senso  das  pessoas.  Em seguida 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão,  da qual  lavrei  e assinei a presente ata  que vai 

devidamente  assinada  pelo Presidente  da Congregação e  anexada a lista  com assinatura  dos membros.  Unaí, 

primeiro de março de dois mil e dezesseis. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

___________________________________                       _________________________________________

Elaine Jacinto Sulzbach            Leandro Augusto Felix Tavares

       Secretária Eventual    Presidente


