
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

CAMPUS-UNAÍ

ATA DA 11ª SESSÃO, SENDO A 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO

DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA.

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

Estadual de Montes Claros - Unimontes, verificado o quorum, teve início a 11ª sessão da Congregação do Instituto 

de Ciências Agrárias - ICA, sendo a 9ª sessão em caráter ordinário, sob a presidência do Diretor, Saulo Alberto do 

Carmo Araújo e  contando com as  presenças  dos  conselheiros:  Leandro  Augusto Felix  Tavares,  Vice-Diretor; 

Anderson Alvarenga  Pereira,  Coordenador  do  Bacharelado  em Ciências  Agrárias;  Thiago  Vasconcelos  Melo, 

Coordenador dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia; Wesley Esdras Santiago, Coordenador dos cursos de 

Agronomia e  Engenharia  Agrícola e Ambiental;  Jeanne Broch Siqueira,  representante Docente;  Thiago Alves 

Magalhães,  Representante  Docente;  Kátia  Vieira  Souto  Lepesqueur,  representante  Técnico  Administrativo; 

Washington  Oliveira  Campos,  representante  Discente;  Ivan  Pereira  Souza,  representante  Discente.  Declarada 

aberta a sessão colocou-se em votação a aprovação da Ata da 10ª sessão, que foi aprovada sem restrição. Em 

seguida houve a verificação de conhecimento e concordância em relação as comunicações expostas na pauta, 

dentre  elas,  foi  solicitado  a  correção  do  ofício  80,  enviado  à  PROGEP,  no  qual,  constava  erro  na  data  de 

expedição, feita a consulta ao documento original, constatou-se que o erro só ocorreu na digitação da pauta. Cópia 

do arquivo foi enviada ao interessado para extinguir a dúvida. O Diretor esclareceu o conteúdo do ofício 91, que 

foi elaborado a partir de uma reunião da Direção com o Diretor da Superintendência de Ensino de Unaí, Zeuman 

de Oliveira e Silva, referente a contextualização da situação do Campus provisório, com relação a ampliação do 

espaço físico, nesse caso específico, salas de aula. A demanda que levada ao Vice-Governador de Minas Gerais, 

que se mostrou sensibilizado em ajudar e solicitou a apresentação de alternativas possíveis de atuação do Estado. 

Diante disso e  considerando que no momento não há Escolas  Estaduais  desocupadas  no município,  foi  feito 

orçamento  de  aluguel  de salas  de  aula  na  FACTU,  única  estrutura  encontrada,  e  então  enviado ao  Governo 

Estadual, que até o  momento não se manifestou. A Reitoria envolvida e ciente de todo o processo, orientou essa 

Direção a articular um plano alternativo. Buscando isso, a partir de conversas com a comunidade acadêmica e 

Diretoria de Infraestrutura, concluíram que o prédio do pavilhão de aulas, que está sendo construído no Campus 

permanente, poderá ser usado em meados de 2017 a início de 2018. Para tornar isso possível é preciso fazer a 

urbanização do local, deixando-o funcional, com água, luz, esgoto, telefone e internet. O conselheiro Anderson 

Alvarenga Pereira informou que 20% das disciplinas que são ofertadas no semestre podem ser ministradas no 

período  noturno,  sendo  outra  opção  para  minimizar  o  problema.  Sem  mais  considerações  a  respeito  das 

correspondências  segue a  descrição  das  mesmas:  A) COMUNICAÇÕES RECEBIDAS; 1)  EXTERNAS:1- 

Correspondência recebida em vinte cinco de fevereiro de dois mil e dezesseis, enviada pela Secretária Municipal 



de Educação, Francisca Ferreira da Costa Peres, encaminhando exemplar do Plano Municipal de Educação 2015-

2025. 2- Ofício número 055/PROGEP/Universidade de São Carlos-SP, de quinze de abril de dois mil e dezesseis,  

informando concordância do Departamento de Química, no aproveitamento de concurso Edital 008/15 para o 

cargo de Professor de Magistério Superior, atendendo solicitação feita através do ofício número 65/ICA/UFVJM, 

de dezoito de março de dois mil e dezesseis. 3- Ofício número 038/2016/DIRE Superintendência Regional de 

Ensino/Unaí, de dez de maio de dois mil e dezesseis, convidando a comunidade acadêmica da UFVJM/Campus 

Unaí para visitar o Museu Itinerante da UFMG que estará em Unaí no período de trinta de maio a três de junho. 4- 

Ofício número 038/2016/SEC de dezessete de maio de dois mil e dezesseis, enviado pela Unimontes, solicitando 

doação  de  computadores.  5-  Ofício  número  042/2016/  DIRE Superintendência  Regional  de  Ensino/Unaí,  de 

dezenove de maio de dois mil e dezesseis, Comunicando a suspensão da visita ao Museu Itinerante da UFMG e 

comunicando que em breve será divulgada nova programação.2) INTERNAS:  1- Correspondência de três de 

março de  dois  mil  e  dezesseis,  encaminhando  à  Comissão  de  Avaliação  de  Estágio  Probatório  relatório  de 

atividades do docente Wellington Ferreira Campos. 2- Memorando número 436/GAB, de oito de março de dois 

mil e dezesseis, encaminhando memorando número 103/PRPPG/UFVJM referente à solicitação de resposta do 

ICA a respeito da requisição de cópia de documentos de interesse da candidata Janaína Fernandes Gonçalves. 3- 

Correspondência de onze de março de dois mil e dezesseis, solicitando alteração no período de férias do docente 

Adalfredo Rocha Lobo Júnior.  4- Memorando número 551/2016/GAB, de vinte  oito  de março de dois mil  e 

dezesseis, encaminhando ofício 002/PRPPG/2016 ao Reitor em que a candidata Janaína Fernandes Gonçalves 

solicita  informações  referentes  às  pessoas  que  manifestaram  interesse  em  ser  aproveitadas  para  a  vaga  de 

Microbiologia  anterior  a  disponibilização  da  mesma  através  do  Edital  128/2015.  5-  Memorando  número 

584/GAB, de primeiro de abril de dois mil e dezesseis, encaminhando reposta da PROGEP referente ao pedido de  

cessão apresentado pelo interessado, Arthur Henrique Pereira, que após análise da documentação enviada pelo 

Diretor do ICA/UFVJM, concluíram que somente é possível efetivar a cessão requerida mediante nomeação para 

cargo em comissão. 6- Memorando número 710/2016/GAB, de quinze de abril de dois mil e dezesseis, encaminha 

resposta  do Vice-Reitor,  Cláudio  Eduardo Rodrigues  ao  ofício  85/2016 ICA/UFVJM, comunicando que após 

esclarecimento da PRPPG, a  Direção do ICA deve fornecer  todas  as  informações  solicitadas pela  requerente 

Janaína Fernandes Gonçalves. 7- Correspondência recebida em doze de abril de dois mil e dezesseis, enviada 

pelos Técnicos Administrativos lotados no ICA, informando a adesão ao movimento de paralisação das atividades 

em  função  do  Movimento  Nacional  de  Mobilização  no  dia  quatorze  de  abril  de  dois  mil  e  dezesseis.  8- 

Correspondência de treze de maio de dois mil e dezesseis, solicitando afastamento do professor Rafael Romero 

Nicolino  para  participar  como Membro  Titular  de  Comissão  Examinadora  de  Tese.  9-  Comunicação  Interna 

03/2016/Coordenação BCA, de dezesseis de maio de dois mil e dezesseis, solicitando a lavratura de portaria com 

os nomes dos novos representantes do Colegiado do Curso de Bacharelado em Ciências Agrárias.  3) OFÍCIOS 

RECEBIDOS: 1- Ofício número 12/2016/Coordenação do BCA, de primeiro de março de dois mil e dezesseis, 

justificando nomeação do segundo colocado no concurso Edital 198/2015, área Parasitologia Animal. 2- Ofício 

sem número, de quatro de março de dois mil e dezesseis, encaminhando à direção do ICA avaliação de Estágio 

Probatório do docente Rafael Faria Caldeira. 3- Ofício sem número, de quatro de março de dois mil e dezesseis, 



encaminhando à Direção do ICA relatório de Progressão Funcional do docente Rafael Faria Caldeira. 4- Ofício 

sem número, de quatro de março de dois mil e dezesseis, encaminhando à Direção do ICA relatório de Progressão 

Funcional do docente Emerson Bastos. 5- Ofício número 28/SACOM, de oito de março de dois mil e dezesseis, 

encaminhado pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Vereador Alino Coelho, convidando o Direto 

do ICA para participar de reunião ordinária, tendo como Pauta a discussão de Projeto de Lei que dispõe sobre a 

constituição  do  Serviço  de  Inspeção  Municipal,  definindo  os  procedimentos  de  inspeção  sanitária  em 

estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências. 6- Ofício sem número, de 

dez de março de dois mil e dezesseis, encaminhado o primeiro relatório de Avaliação de Estágio Probatório do 

docente Leonardo Barros Dobbss. 7- Ofício sem número, de onze de março de dois mil e dezesseis, solicitando 

alteração do período de férias do docente Jefferson Luiz Antunes Santos. 8- Ofício 17/2016/Coordenação BCA, de 

quatorze de março de dois mil e dezesseis, solicitando prorrogação de contrato para professora substituta Luísa 

Silvestre  Freitas  Fernandes.  9-  Ofício  número 141/CPPD, de vinte  e  oito  de março de dois  mil  e  dezesseis, 

encaminhando ao Magnífico Reitor,  com cópia ao Sr.  Diretor,  Saulo Alberto do Carmo Araújo, manifestação 

favorável à contratação de um professor em substituição ao docente Rafael Faria Caldeira. 10- Ofício número 

169/CPPD, de vinte nove de março de dois mil e dezesseis, encaminhando parecer que aprova Progressão do 

docente Wellington Ferreira Campos de Professor Adjunto A nível 1 para Professor Adjunto A nível 2. 11- Ofício 

número 187/CPPD, de trinta de março de dois mil e dezesseis, encaminhando parecer que aprova Progressão do 

docente Rafael Faria Caldeira de Professor Assistente A nível 1 para Professor Assistente A nível 2. 12- Ofício 

número 21/Coordenação BCA, de trinta de março de dois mil e dezesseis, solicitando vistoria na parte elétrica das 

salas  de  aula  que  serão  utilizadas  no  primeiro  semestre  de  dois  mil  e  dezesseis.  13-  Ofício  número 

22/Coordenação BCA, de trinta e um de março de dois mil e dezesseis, solicitando aproveitamento de candidato 

aprovado em concurso  público  edital  008/2015 da  Universidade  Federal  de São Carlos  – UFSCAR, área de 

Química. 14- Ofício número 02, enviado pelo docente Wesley Esdras Santiago em seis de abril de dois mil e  

dezesseis, solicitando aprovação para intervenção na urbanização do Campus provisório, através de parceria entre 

UFVJM e  Unimontes,  visando  implantar  uma horta  comunitária,  uma central  de  processamento  de  resíduos 

vegetais, revitalização da quadra de esportes e adequações paisagísticas no estacionamento e canteiros. 15- Ofício 

número 01/ICA/Pessoal, de sete de abril de dois mil e dezesseis, solicitando à Direção do ICA que encaminhe à 

Comissão  Permanente  de  Pessoal  Docente  documentação  referente  à  Progressão  de  Leandro  Augusto  Felix 

Tavares. 16- Ofício número 113/PROPLAN/UFVJM, de doze de abril de dois mil e dezesseis, liberando a segunda 

parcela do orçamento de dois mil e dezesseis. 17- Ofício número 123/PROPLAN/UFVJM, de dezoito de abril de 

dois mil e dezesseis, liberando o orçamento de dois mil e dezesseis para aquisição de material permanente do ICA. 

18- Ofício número 408/PROGEP/UFVJM, de vinte e oito de abril de dois mil e dezesseis, informando que a 

servidora Thaís Rabelo dos Santos, ocupante do cargo de Professora de Magistério Superior, tomou posse e entrou 

em exercício em Diamantina, no dia vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, devendo assumir as atribuições 

do seu cargo no dia seguinte ao da posse e exercício no Instituto de Ciências Agrárias – Campus Unaí. 19- Ofício 

número  409/PROGEP/UFVJM, de  vinte  e  oito  de  abril  de  dois  mil  e  dezesseis,  informando que  o  servidor 

Jenevaldo Barbosa da Silva, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, tomou posse e entrou em 



exercício em Diamantina, no dia vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, devendo assumir as atribuições do 

seu cargo no dia seguinte ao da posse e exercício no Instituto de Ciências Agrárias – Campus Unaí. 20- Ofício 

número 410/PROGEP/UFVJM, de vinte e oito de abril de dois mil e dezesseis, informando que a servidor Bruno 

Gomes Vasconcelos, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, tomou posse e entrou em exercício 

em Diamantina, no dia vinte e seis de abril de dois mil e dezesseis, devendo assumir as atribuições do seu cargo no 

dia seguinte ao da posse e exercício no Instituto de Ciências Agrárias – Campus Unaí.

B)  CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS;  1)  OFÍCIOS  ENVIADOS:  1-  Ofício  número  55,  de  sete  de 

setembro de dois mil e dezesseis,  encaminhando 3ª  Avaliação de Estágio Probatório do docente Rafael Faria 

Caldeira à Comissão Permanente de Pessoal Docente. 2- Ofício número 56, de sete de setembro de dois mil e  

dezesseis, encaminhado à PROGEP, solicitando remarcação de férias do servidor Edvandro Barragam Lima. 3- 

Ofício número 57, de dez de março de dois mil e dezesseis, em resposta à Pró-reitoria de Graduação, informando 

que todos os Planos de Ensino estão atualizados no SIGA. 4- Ofício número 58, de quatorze de março de dois mil  

e dezesseis, enviado à PROACE, por Mariléia da Cunha Soares, devolvendo vias de termo de transferência e de 

responsabilidade  de bens  patrimoniais.  5-  Ofício  número 59,  de quatorze  de março de dois  mil  e  dezesseis,  

solicitando à PROGEP remarcação de férias para o docente Adalfredo Rocha Lobo Júnior. 6- Ofício número 60, 

de quatorze de março de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP, remarcação de férias do docente Anderson 

Alvarenga Pereira. 7- Ofício número 61, de quatorze de março de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP, 

remarcação de férias para docente Débora Orlando Ribeiro. 8- Ofício número 62, de quatorze de março de dois 

mil e dezesseis, solicitando à PROGEP remarcação de férias para o docente Jefferson Luiz Antunes Santos. 9- 

Ofício número 63, de quinze de março de dois mil e dezesseis, encaminhando à CPPD ofício número 017 da 

Coordenação do BCA, referente à prorrogação de contrato com a professora substituta Luísa Silvestre Freitas 

Fernandes. 10- Ofício número 64, de dezesseis de março de dois mil e dezesseis, solicitando à Reitoria nomeação 

do segundo colocado no concurso Edital 198/2015 área Parasitologia Animal. 11- Ofício número 65, de dezoito de 

março de dois mil e dezesseis, enviado ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da UFSCAR, solicitando autorização 

para aproveitamento de concurso de professor de Ensino Superior, na área de Química Geral. 12- Ofício número 

66, de vinte e um de março de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP a lavratura de portaria de substituição 

de chefia em virtude de férias do coordenador do curso de Medicina Veterinária, professor Thiago Vasconcelos 

Melo, que será substituído pelo Vice-Coordenador, Adalfredo Rocha Lobo. 13- Ofício número 67, de vinte e dois 

de março de dois mil e dezesseis, comunicando à PROGEP que Renata Oliveira Batista aprovada em Processo 

Seletivo, apresentou-se e entrou em exercício em 22 de março de 2016. 14- Ofício número 68, de vinte e três de 

março de dois mil e dezesseis, solicitando ao Reitor do IFTM aproveitamento de classificados em Concurso para 

cargo de Técnico Assistente Social.  15- Ofício número 69, de vinte e três de março de dois mil e dezesseis,  

comunicando à PROGEP que a candidata Luísa Silvestre Freitas aprovada em Processo Seletivo Simplificado de 

acordo com o edital nº013/2016 não se apresentou e não entrou em exercício. 16- Ofício número 70, de vinte e 

três de março de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP, aproveitamento de concurso interno da UFVJM, 

cargo de Professor Ensino Superior na área de Química Orgânica. 17- Ofício número 71, de vinte e oito de março 

de dois mil e dezesseis, comunicando à PROGEP que Denise Mila Teixeira de Sousa entrou em exercício em vinte 



e oito de março de dois mil e dezesseis. 18- Oficio número 72, de vinte e oito de março de dois mil e dezesseis, 

comunicando à PROGEP que Anúbia Alessandra de Barros Silva entrou em exercício em vinte e oito de março de 

dois mil e dezesseis. 19- Ofício número 73, de vinte e nove de março de dois mil e dezesseis comunicando à 

Chefe de Divisão de Protocolo a devolução de cartão de postagem vencido. 20- Ofício número 74, de vinte e nove 

de março de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP, marcação de férias de servidora Tatyane Mirian Oliveira. 

21- Ofício número 75, de trinta de março de dois mil e dezesseis, comunicando à PROGEP que Carla Fernanda 

Paz de Oliveira entrou em exercício em trinta de março de dois mil e dezesseis. 22- Ofício número 76, de trinta e  

um de março de dois mil e dezesseis, comunicando à PROGEP que Rafael Eduardo Vansolini entrou em exercício 

em vinte e oito de março de dois mil e dezesseis. 23- Ofício número 77, de trinta e um de março de dois mil e 

dezesseis, solicitando à PROGEP remarcação de férias do docente Leandro Augusto Felix Tavares. 24- Ofício 

número 78, de trinta e um de março de dois mil e dezesseis, enviado à Pró-reitoria de Gestão de Pessoal da  

UFSCAR, solicitando autorização para aproveitamento de concurso público para professor de Ensino Superior, na 

área de Química Geral. 25- Ofício número 79, de quatro de abril de dois mil e dezesseis, solicitando remarcação 

de férias da servidora Gicele Silva Rodrigues. 26- Ofício número 80, de quatro de abril de dois mil e dezesseis, 

comunicando à PROGEP que Lucélia Silva Santos de Queiroz entrou em exercício em quatro de março de dois 

mil e dezesseis. 27- Ofício número 81, de quatro de abril de dois mil e dezesseis, comunicando à PROGEP que 

Dani Diogo Tadeu Santana entrou em exercício em quatro de abril de dois mil e dezesseis. 28- Ofício número 83, 

de  onze  de  abril  de  dois  mil  e  dezesseis,  encaminhando  ao  Patrimônio  Termo  de  Recebimento,  Termo  de 

Conferência  e  Termo de Responsabilidade (container).  29-  Ofício número 84, de seis  de abril  de dois  mil  e 

dezesseis, comunicando à PROGEP que Igor Alexandre de Souza entrou em exercício em cinco de abril de dois 

mil e dezesseis. 30- Ofício número 85, de seis de abril de dois mil e dezesseis, solicitando a Fernando Borges 

Ramos esclarecimentos junto a solicitante quanto ao uso das siglas PRPPG no ofício 002/PRPPG/2016 como 

também GAB no memorando 211/2016/GAB e solicita parecer jurídico da universidade quanto ao pedido da 

solicitante. 31-  Ofício número 86, de sete de abril de dois mil e dezesseis, encaminhando documentação para 

progressão do prof. Leandro Augusto Felix Tavares à PROGEP. 32- Ofício número 87, de sete de abril de dois mil 

e  dezesseis,  encaminhamento à PROGEP da frequência da professora substituta,  Renata Oliveira  Batista.  33- 

Oficio número 88, de sete de abril de dois mil e dezesseis, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal de Unaí, ônibus 

para  transporte  de alunos  até  a  Fazenda Santa  Paula.  34-  Ofício  número 89,  de  sete  de  abril  de  dois  mil  e 

dezesseis,  encaminhado  ao  Sr.  Leandro  Silva  Marques,  Pró-reitor  de  Administração  da  UFVJM,  solicitando 

aditamento do Termo de Cooperação Técnica do uso conjunto do imóvel que entre si celebram a UFVJM e a 

UNIMONTES. 35- Ofício número 90, de sete de abril de dois mil e dezesseis, encaminhado ao Sr. Leandro Silva 

Marques,  Pró-reitor  de  Administração  da  UFVJM,  solicitando  esclarecimento  em  relação  às  funções  da 

Coordenação Administrativa. 36- Ofício número 91, de oito de abril de dois mil e dezesseis, encaminhado ao Sr.  

Zeuman de Oliveira e Silva Diretor I da Superintendência de Ensino de Unaí, informando a situação do Campus 

Provisório da UFVJM em Unaí. 37- Ofício número 92, de onze de abril de dois mil e dezesseis, solicitando à 

CPPD o reconhecimento de Título de Doutor de Leandro Augusto Felix Tavares. 38- Ofício número 93, de onze 

de abril de dois mil e dezesseis, encaminhado ao Sr. Leandro Silva Marques, Pró-reitor de Administração da 



UFVJM, solicitando ampliação da disponibilidade de energia elétrica do Campus de Unaí. 39- Ofício número 94, 

de  onze  de  abril  de  dois  mil  e  dezesseis,  também encaminhado ao  Pró-reitor  de  Administração da  UFVJM, 

solicitando instalação de energia elétrica e pontos de internet no bloco 2 do Campus de Unaí. 40- Ofício número 

96, de onze de abril de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP análise da situação da lotação dos servidores 

do ICA. 41- Ofício número 97, de onze de abril de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP abertura de  

Processo Seletivo para professor substituto de Magistério Superior na área de Matemática. 42- Ofício número 97, 

de onze de abril de dois mil e dezesseis, informando à PROGEP,  que Getúlio Neves Almeida e Ailton Carvalho 

Barbosa prestam serviço na Fazenda Santa Paula e justifica o fato de os dois não registrarem o ponto através do  

sistema  eletrônico.  43-  Ofício  número  98,  de  onze  de  abril  de  dois  mil  e  dezesseis,  enviado  ao  Diretor  de 

Patrimônio e Materiais da UFVJM, confirmando o recebimento de animais doados para a Fazenda Santa Paula – 

Campus Unaí. 44- Ofício número 99, de dezoito de abril de dois mil e dezesseis, informando a Sr. Juliana Aristéia  

de Lima o interesse do ICA em aproveitar  o concurso realizado pela  Universidade Federal  de São Carlos  – 

UFSCAR cargo de professor de Magistério Superior/ Química, em que a mesma está colocada em segundo lugar.  

45-  Ofício número 100,  de dezoito de abril  de dois  mil  e  dezesseis,  encaminhado à PROGEP, manifestando 

concordância com o pedido de redistribuição de Raphaela Mendes Teixeira, Assistente Social. 46- Ofício número 

101, de dezoito de abril de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP remarcação de férias para servidora Denice 

Pereira Santana. 47- Ofício número 102, de dezenove de abril de dois mil e dezesseis, solicitando ao Magnífico 

Reitor, autorização para aproveitamento de classificados em concurso público de Técnico Administrativo para o 

cargo de Psicologo. 48- Ofício número 103, de dezenove de abril de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP 

lavratura de portaria de substituição de chefia em virtude de férias do Coordenador do curso de Bacharelado em 

Ciências Agrárias, professor Anderson Alvarenga Pereira, que será substituído pelo Vice-Coordenador, professor 

Wellington  Ferreira  Campos.  49-  Ofício  número  104,  de  vinte  de  abril  de  dois  mil  e  dezesseis,  enviado  ao 

professor Diego Azevedo Mota autorizando sua participação no Programa de Pós-Graduação em Agroecossistema 

Familiares na Universidade Federal da Fronteira do Sul – UFFS. 50- Ofício número 105, de vinte cinco de abril de 

dois mil e dezesseis, comunicando à PROGEP a apresentação para exercício do professor André Medeiros. 51- 

Ofício número 106, de vinte e cinco de abril de dois mil e dezesseis, solicitando ao Secretário Municipal de Meio 

ambiente doação de mudas para plantio na mata ciliar do Campus Unaí. 52- Ofício número 107, de vinte e cinco 

de abril de dois mil e dezesseis, solicitando à Diretoria do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação programa de 

Pós-Graduação (nível Mestrado Profissional) Interdisciplinar em Ciências Agrárias. 53- Ofício número 108, de 

vinte  cinco  de  abril  de  dois  mil  e  dezesseis,  dirigido  ao  Magnífico  Reitor,  solicitando  aproveitamento  de 

classificada, Juliana Aristéia de Lima, em concurso público realizado pela Universidade Federal de São Carlos/SP, 

para vaga de professor de Nível Superior, na área de Química. 54- Ofício número 109, de vinte cinco de abril de 

dois mil e dezesseis, informando a Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento a distribuição dos valores entre as 

rubricas para o Instituto de Ciências Agrárias e o Bacharelado em Ciências Agrárias, Campus Unaí. 55- Ofício 

número 111, de dois de maio de dois mil e dezesseis, comunicando à PROGEP a apresentação para exercício do 

professor  Rafael  Romero  Nicolino.  56-  Ofício  número  112,  de  quatro  de  maio  de  dois  mil  e  dezesseis,  

encaminhando documentação à Divisão de Patrimônio da UFVJM. 57- Ofício número 113, de quatro de maio de 



dois mil e dezesseis, solicitando à Secretária de Educação ônibus para transporte de alunos em função de aula 

prática  do1º  Minicurso  de  Grandes  Culturas:  Milho,  Soja e  Feijão,  sob a  coordenação da  professora  Renata 

Oliveira Batisa. 58- Ofício número 114, de quatro de maio de dois mil e dezesseis, encaminhando à PROGEP 

relatório  de  frequência  de  Renata  Oliveira  Batista.  59-  Ofício  número  115,  de  onze  de  maio  de  dois  mil  e 

dezesseis, comunicando à Point Telecomunicações que não haverá renovação do contrato atual, tendo em vista a 

instalação e utilização da Internet da Rede Nacional de Pesquisa. 60- Ofício número 116, de onze de maio de dois 

mil e dezesseis, encaminhado à PROGEP remarcação de férias do servidor Luís Fernando Raffa de Oliveira. 61- 

Ofício número 117, de onze de maio de dois mil e dezesseis, respondendo aos memorandos 211/2016/GAB e 

551/2016/GAB referente à requisição de informações acerca do Concurso Público regido pelo Edital 128/2015, 

requeridas pela candidata Janaína Fernandes Gonçalves. 62- Ofício número 118, de onze de maio de dois mil e 

dezesseis, solicitando ao Chefe da Divisão de Máquinas e Transportes da UFVJM esclarecimento a respeito do 

ônibus  pertencente a  frota  do ICA, quanto a  possibilidade de sua circulação transportando alunos para aulas 

práticas.  63-  Ofício  número  119,  de  dez  de  janeiro  de  dois  mil  e  dezesseis,  encaminhando  à  PROAD,  as  

declarações de composição de custo das requisições. 64- Ofício número 120, de dezesseis de maio de dois mil e 

dezesseis,  solicitando à Coordenadora do SAME disponibilidade de profissional para ministrar  palestra  sobre 

Doenças Sexualmente Transmissíveis.  65- Ofício número 121, de dezenove de maio de dois mil e dezesseis, 

encaminhando à PROGEP remarcação de férias da servidora Ednalda Gonçalves Maciel. 66- Ofício número 122, 

de  dezenove de maio  de dois  mil  e  dezesseis,  encaminhando à  PROGEP remarcação de férias  da  servidora 

Mariléia da Cunha Soares. 67- Ofício número 123, de dezenove de maio de dois mil e dezesseis, encaminhando à 

PROGEP remarcação de férias do servidor Everaldo Evangelista Botelho. 68- Ofício número 124, de vinte de 

maio  de  dois  mil  e  dezesseis,  solicitando  ao  Colégio  Cenecista  Nossa  Senhora  do  Carmo o  uso  do  ginásio  

poliesportivo pelos discentes do ICA. 69- Ofício número 125, de vinte de maio de dois mil e dezesseis, solicitando 

à Associação Unificada dos Bairros Cachoeira e Politécnica o uso da quadra de esportes pelos discentes do ICA. 

70- Ofício número 126, de vinte de maio de dois mil e dezesseis, solicitando ao Colégio Athos o uso da quadra de  

esportes  pelos  discentes  do  ICA.  71-  Ofício  número  127,  de  vinte  e  três  de  maio  de  dois  mil  e  dezesseis, 

informando a Unimontes os trametes que deverão ser cumpridos para a efetivação da doação dos computadores 

solicitados pela mesma.  C) PORTARIAS;  1) LAVRADAS NO ICA:  1- Portaria número 10, de vinte seis de 

fevereiro  de  dois  mil  e  dezesseis,  designando  o  servidor,  Everaldo  Evangelista  Botelho,  fiscal  do  contrato 

030/2014 UFVJM, em substituição à servidora Jamille Araújo Paixão. 2- Portaria número 11, de vinte seis de 

fevereiro de dois mil e dezesseis, designando a servidora, Mariléia da Cunha Soares, para compor a Comissão de 

Recebimento de Material Permanente, em substituição à servidora Jamille Araújo Paixão. 3- Portaria número 12, 

de dezoito de abril de dois mil e dezesseis, comunicando o afastamento do professor Saulo Alberto do Carmo 

Araújo nos dias dezoito, dezenove e vinte de abril de dois mil e dezesseis, para compor como membro titular, 

comissão examinador de defesa de dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da 

UFVJM. 4- Portaria número 13, de vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, designando Comissão incumbida 

de fazer a avaliação de Estágio Probatório de Eric Kioti Okiyama Hattori. 5- Portaria número 14, de vinte e sete de 

abril de dois mil e dezesseis, designando Comissão incumbida de fazer a Avaliação de Estágio Probatório de 



Marcelo Bastos Cordeiro. 6- Portaria número 15, de vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, designando 

Comissão incumbida de fazer a Avaliação de Estágio Probatório de Gustavo Meyer. 7- Portaria número 16, de 

vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, designando Comissão incumbida de fazer a Avaliação de Estágio 

Probatório de Joicymara Santos Xavier. 8- Portaria número 17, de vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis,  

designando Comissão incumbida de fazer a Avaliação de Estágio Probatório de André Medeiros de Andrade. 9- 

Portaria número 18, de vinte e oito de abril de dois mil e dezesseis, designando Comissão incumbida de fazer a 

Avaliação de Estágio Probatório de Jefferson Luiz Antunes. 10- Portaria número 19, de dezesseis de maio de dois 

mil e dezesseis, comunicando o afastamento de Rafael Romero Nicolino para participar de julgamento de tese de 

doutorado.  11- Portaria número 20, de dezessete de maio de dois mil  e dezesseis,  designando Bruno Gomes 

Vasconcelos responsável pelo Laboratório de Anatomia e Patologia Animal do ICA. 12- Portaria número 21, de 

dezenove de maio de dois mil e dezesseis, designando Eric Koiti Okiyama Hattori representante suplente da CICT. 

13- Portaria número 22, de vinte de maio de dois mil e dezesseis, designando nova composição do Colegiado do 

Curso de  Bacharelado de  Ciências  Agrárias.  14-  Portaria  número 23,  de vinte  e  três  de maio  de dois  mil  e 

dezesseis,  comunicando  o  afastamento  do  professor  Leonardo  Barros  Dobbss  para  participação  de  Banca 

Examinadora de Qualificação de Doutorado.  2) LAVRADAS EM DIAMANTINA:  1- Portaria número 77, de 

onze de janeiro de dois mil e dezesseis, retificando a portaria número 32, onde se lê: Jamille Araújo Paixão – 

Administrador – 15/10/2015 – de E1 para E2, leia-se: Jamille Araújo Paixão – Administradora – 14/10/2015 – de 

E1 para E2. 2- Portaria número 119, de quatorze de janeiro de dois mil e dezesseis, concedendo Licença Gestação 

à Márcia Regina da Costa por cento e vinte dias a partir de vinte e dois de dezembro de dois mil e quinze. 3- 

Portaria número 120, de quatorze de janeiro de dois mil e dezesseis, prorrogando a Licença Gestação concedida à 

Márcia Regina da Costa. 4- Portaria número 209, de vinte sete de janeiro de dois mil e dezesseis, designando as 

servidoras Tatyane Mirian Oliveira e Gicele Silva Rodrigues, titular e suplente respectivamente, para exercerem 

função de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato UFVJM número 004/2016. 5- Portaria número 238, de 

vinte  oito  de  janeiro  de  dois  mil  e  dezesseis,  concedendo  incetivo  à  qualificação  do  servidor  Romero  Gaia 

Santana. 6- Portaria número 267, de dois de fevereiro de dois mil e dezesseis, designando os docentes abaixo 

relacionados para comporem Banca de Concurso Público, Edital 211, área de Morfologia: Jeanne Broch Siqueira – 

Presidente;  Adalfredo  Rocha  Lobo  Júnior  –  Membro;  Marcelo  Ismar  Silva  Santana  –  Suplente;  Thiago 

Vasconcelos Melo – Suplente. 7- Portaria número 293, de quatro de fevereiro de dois mil e dezesseis, concedendo 

Progressão ao docente Anderson Alvarenga Pereira. 8- Portaria número 312, de quatro de fevereiro de dois mil e 

dezesseis, concedendo incentivo à qualificação à servidora Cléa Cunha Peres. 9- Portaria número 456, de vinte e 

quatro de fevereiro de dois mil e dezesseis, designando Adalfredo Rocha Lobo Júnior para atuar como suplente do 

representante do ICA junto ao Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis em substituição ao servidor Alex 

Sander Dias Machado. 10- Portaria número 469, de vinte cinco de fevereiro de dois mil e dezesseis, lotando no 

ICA, Jefferson Luiz Antunes Santos, Professor Assistente A, a partir de seis de novembro de dois mil e quinze. 11-  

Portaria número 475, de vinte cinco de fevereiro de dois mil e dezesseis, lotando no ICA, Joicymara Santos  

Xavier, Professora Assistente A a partir de vinte cinco de janeiro de dois mil e dezesseis. 12- Portaria número 558, 

de primeiro de março de dois mil e dezesseis, concedendo Progressão à Márcia Regina Costa, do nível 1 para o  



nível 2 da classe A. 13- Portaria número 583, de quatro de março de dois mil e dezesseis, retificando a portaria 

número 1051, de quatro de maio de dois mil quinze. 14- Portaria número 585, de quatro de março de dois mil e  

dezesseis, designando Comissão de Avaliação de Estágio Probatório da servidora Tatyane Mirian Oliveira Alves, 

Assistente em Administração. 15- Portaria número 586, de quatro de março de dois mil e dezesseis, designando 

Comissão  de  Avaliação  de  Estágio  Probatório  do  servidor  Ailton  Carvalho  Barbosa,  Operador  de  Máquinas 

Agrícolas. 16- Portaria número 683, de dezoito de março de dois mil  e dezesseis,  designando os professores 

abaixo relacionados para comporem Banca de Concurso Público,  Edital 261, área de Introdução à Pedologia,  

Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos, sendo eles, Leonardo Barros Dobbss UFVJM– Presidente; Leandro 

Augusto Felix Tavares UFVJM – Membro interno; Jader Galba Busato UNB – Membro externo; Wesley Esdras 

Santiago UFVJM – Suplente. 17- Portaria número 817, de trinta e um de março de dois mil e dezesseis, tornando 

sem efeito a Portaria 721 de vinte e dois de março de dois mil e dezesseis, referente à contratação como professora 

substituta, Luísa Silvestre Freitas Fernandes. 18- Portaria número 856, de quatro de abril de dois mil e dezesseis, 

concedendo Progressão do nível 1 para o nível 2, da classe A – denominação de Professor Adjunto A a Wellington  

Ferreira Campos. 19- Portaria número 877, de cinco de abril de dois mil e dezesseis, concedendo Progressão do 

nível 1 para o nível 2, da classe A – denominação de Professor Assistente A a Rafael Faria Caldeira. 20- Portaria  

número 894, de seis de abril de dois mil e dezesseis, homologando resultado da Avaliação de Estágio Probatório 

do servidor Thiago Vasconcelos Melo, Professor do Magistério Superior. 21- Portaria número 930, de sete de abril  

de  dois  mil  e  dezesseis,  concedendo a Emerson Bastos  Promoção da  Classe B – denominação de Professor 

Assistente, nível 2, para a Classe C – denominação de Professor Adjunto, nível 1. 22- Portaria número 953, de 

onze de abril de dois mil e dezesseis, concedendo incentivo à qualificação à Juliene Faria Porto, Assistente em 

Administração.  C) REFERENDAR: 1-  Indicação de Eric  Kioti  Okiyama Hattori  como membro suplente da 

Comissão de Iniciação Cientifica e Tecnológica, após devido processo de eleição. Referendado; 2- Indicação como 

membros da  Congregação,  após  devido processo de  eleição:  Jeanne Broch Siqueira  e  Diego Azevedo Mota, 

respectivamente,  representante  Docente  Titular  e  Suplente;  Kátia  Vieira  Souto  Lepesqueur  Landim e  Brenda 

Garcia, respectivamente, representante Técnico Administrativo Titular e Suplente. Referendado; 3- Autorização de 

participação do docente Diego Azevedo Mota em Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas Familiares 

na Universidade Federal da Fronteira do Sul – UFFS, Campus de Erechim/RS –  Referendado.  4- Programa de 

Pós-Graduação  Interdisciplinar  em  Ciências  Agrárias  (nível  Mestrado  Profissional)  –  Referendado.  4.1- 

Participação  dos  docentes  e  apoio  técnico  como  se  segue,  Coordenadora:  Jeanne  Broch  Siqueira;  Vice-

Coordenador:  Leonardo  Barros  Dobbss;  Professores  Permanentes:  Diego  Azevedo  Mota,  Jeanne  Broch 

Siqueira,  Leandro  Augusto  Felix  Tavares,  Leonardo  Barros  Dobbss,  Márcia  Regina  costa,  Marcelo  Bastos 

Cordeiro,  Saulo  Alberto  do  Carmo  Araújo,  Tânia  Pires  da  Silva,  Thaís  Rabelo  dos  Santos,  Thiago  Alves 

Magalhães e Thiago Vasconcelos Melo; Professores Colaboradores: Wesley Esdras Santiago, Adalfredo Rocha 

Lobo Júnior e Jenevaldo Barbosa da Silva;  Técnicos de Laboratório e Campo: 01 Técnico de Laboratório de 

Anatomia Animal, 01 Técnico de Laboratório de Patologia Clínica, 02 Técnicos de Laboratório de Biologia, 01 

Técnico de Laboratório de Química, 01Técnico de Laboratório de Informática, 01 Técnico em Agropecuária e 01 

Operador de Máquinas Agrícolas;  Técnicos Administrativos:  01 Administrador de Empresas, 01 Contador, 01 



Bibliotecário, 01 Técnico em Tecnologia da Informação, 01 Engenheiro Civil, 01 Técnicos em Enfermagem e 15 

Assistentes em Administração. Referendado sem observações. 5- Solicitação de afastamento do professor Rafael 

Romero Nicolino para participar de julgamento de tese de doutorado, ocorrido em 31 de maio. Referendado; 6 - 

Solicitação de afastamento do professor Leonardo Barros Dobbss, ocorrido em trinta e um de maio a três de junho 

para  participar  como  Membro  Titular  de  Comissões  de  Banca  Examinadora  de  Qualificação  de  Doutorado. 

Referendado.  II- ORDEM DO DIA: 1-  Projeto Interinstitucional  de Intervenção na urbanização do Campus 

provisório, apresentado pelo professor Wesley Esdras Santiago, através de parceria entre UFVJM e Unimontes, 

visando implantar horta comunitária, central de processamento de resíduos vegetais, revitalização da quadra de 

esportes e adequações paisagísticas no estacionamento e canteiros dispostos a frente das salas de aula. Wesley 

acrescentou que esse projeto vem do interesse dos alunos em melhorar a imagem do espaço e como a Unimontes 

já estava desenvolvendo algumas ações de melhoria, resolveu-se fazer um trabalho conjunto, formalizado através 

do projeto. Referendado. 2- Solicitação de Licença Capacitação do professor Emerson Bastos para formulação de 

projeto de Doutorado. O item foi amplamente debatido e os conselheiros concluíram que a solicitação não há 

como ser aprovada por falta de informações que norteariam a decisão e ficou decidido que a Congregação o  

orientaria através de um ofício  com base nas seguintes colocações:  O Vice-Diretor informou que o ofício foi  

entregue à Direção sem as informações necessárias a sua aprovação, como período da licença e comprovação do 

curso pretendido, além disso, em consulta à PROGEP, verificou-se que essa licença é um direito do servidor mas 

que deverá ser negociada, podendo ser fracionada em até três períodos. Jeanne Broch esclarece que tal benefício 

pode ser usufruída por três meses a cada 5 anos de serviço público, porém há requisitos a serem cumpridos, além 

dos já citados por Leandro, acrescentou que o curso deve ser na área de atuação do docente, que não é autorizado 

a contratação de professor substituto no interstício do afastamento e de acordo com normas da UFVJM, incluindo 

Licença Capacitação, áreas em que um docente já estiver afastado outro não poderá se afastar em período letivo. 

Thiago Alves  Magalhães  lembrou que como é um direito,  deve-se buscar  a  negociação,  considerando que o 

servidor terá cinco anos, a contar do final de um quinquênio até completar o próximo para tirar a Licença;  3- 

Disciplinas que serão ofertadas no período de férias, nos meses de agosto de 2016 e fevereiro de 2017: Cálculo I, 

Gestão Ambiental, Microbiologia, Construções Rurais e Ambiência, Física dos Solos e Programação Aplicada à 

Engenharia. Anderson Alvarenga Pereira, informou que devido à mudança do Projeto Pedagógico, o Colegiado 

achou por bem ofertá-las no período de férias para minimizar os problemas consequentes dessa reforma e como 

envolve a disponibilidade da estrutura do Campus, pediu aprovação da Congregação. O Diretor advertiu que é 

preciso analisar a programação administrativa para esse período, no que diz respeito a férias de Técnicos. Sem 

mais observações, o item foi referendado; 4- Abertura de Concurso Público/ Processo Seletivo para professor de 

magistério superior, área de conhecimento: Hidráulica/ Agrometeorologia/ Relação Água, Planta e Atmosfera; 01 

vaga; denominação e classe: Professor de Ensino Superior, Classe A, Professor Adjunto A; regime de trabalho: 

dedicação exclusiva; graduação exigida: Engenharia Agrícola, Engenharia Agrícola e Ambiental e portador de 

título  de  Doutor  na  área  de  Engenharia  Agrícola  ou  Agronomia.  A inclusão  do  curso  de  Agronomia  como 

exigência de graduação foi discutida pelos conselheiros e como houve divergências de opiniões, colocou-se em 

votação, que se procedeu da seguinte forma: 5 votos a favor de continuar como exigência de graduação somente 



os cursos de Engenharia Agrícola e Engenharia Agrícola e Ambiental; 4 votos a favor de incluir Agronomia como 

exigência de graduação; 1 abstenção. Assim aprovando a manutenção da exigência apresentada. Seguiu-se no 

mesmo item com a leitura do programa de provas: 1) Relação Solo-água; 2) Evapo; 3) Condutos forçados; 4) 

Condutos livres; 5) Balanço hídrico em culturas agrícolas e florestas; 6) Sostemas de recalque; 7) Modelagem 

Agrometeológica; 8) Hidrostática; 9) Zoneamento Agrícola e estimativa da produtividade vegetal e quebra de 

safra; 10) Instalação de recalque. Item aprovado.   5-  Solicitação de afastamento do professor Marcelo Bastos 

Cordeiro,  no  período  de  seis  a  dez  de  junho,  para  participar  do  I  Simpósio  Internacional  de  Ambiência  e 

Engenharia  na  Produção  Animal  Sustentável,  na  Universidade  Federal  de  Viçosa  –  UFV. Aprovado.  6- 

Representação do ICA em Comissões e Conselhos. O Vice-Diretor justificou ter colocado o assunto em pauta por 

ocorrer  com muita  frequência  a  substituição  dos  titulares  e  até  mesmo ausência  de  representantes,  causando 

prejuízos ao Campus de Unaí, que perde voz e representatividade junto a esses Conselhos. Após considerações, 

chegou-se  ao  consenso  de  que  as  listas  das  comissões  e  conselhos  serão  atualizadas  e  a  Direção  tentará 

diagnosticar  o  problema conversando  com os  representantes  que  se  encontram nessa  situação,  buscando um 

envolvimento maior com o compromisso assumido. 7- O Colegiado do BCA constatou a necessidade de 14 vagas 

para o Curso de Bacharelado em Ciências Agrárias e solicitou aprovação de acordo como quadro abaixo:

DISCIPLINA VAGAS

Zoologia 1

Probabilidade Estatística e Estatística Experimental 1

Engenharia Econômica, Empreendedorismo Rural, Sistemas Agroindustriais e Economia 2

Desenhos 1 e 2 1

Solos 1 e 2 1

Farmacologia 1

Fertilidade dos Solos e Agricultura Geral 1

Física dos Solos 1

Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto e Topografia 1

Geoquímica Ambiental 1

Máquinas Implementos, Motores/ Tratores e Máquinas/ Mecanização 1

Melhoramentos 1 1

Sociologia e Desenvolvimento Rural 1

O assunto foi  amplamente discutido e  resultou na aprovação da necessidade das 14 vagas e,  se verificada a 

possibilidade de migração de vagas do profissionalizante para o BCA, ficou desde então aprovado também a 

disponibilização de 13 vagas cedidas da seguinte forma: 5 vagas do curso de Medicina Veterinária, 3 vagas do 

curso  de  Zootecnia,  2  vagas  da  Agronomia  e  3  vagas  da  Engenharia  Agrícola  e  Engenharia  Ambiental.  O 

Conselheiro Thiago Vasconcelos Melo, em nome do Colegiado. Pediu aos colegas, de acordo com a área em que 

atuam, auxílio  para definir  o  perfil  dos profissionais que ocuparão as vagas  das disciplinas  em questão.  III- 

OTROS ASSUNTOS: 1- A situação da candidata Micheline, referente ao Concurso de Morfologia e Taxonomia 

Vegetal foi esclarecida pelo Coordenador Administrativo, Thiago Alves Magalhães, que relatou tratar-se de uma 



liminar judicial, na qual o juiz determinou a nomeação imediata da candidata e como a Universidade decidiu não 

recorrer, sugeriu acatar a ordem do juiz o mais breve possível, para evitar problemas judiciais. Os Conselheiros 

entenderam a situação e acataram a sugestão de nomeação.  2- Proposta de novo horário de funcionamento da 

biblioteca:  das  7h30min  às  20h.  Buscando  orientações  o  Coordenador  Administrativo  conversou  com  a 

Superintendente  das  bibliotecas  da  UFVJM, Viviane  Pedrosa,  para  verificar  a  legalidade  e  viabilidade  dessa 

ampliação. Ela informou que quanto ao horário de funcionamento não há problemas, visto que a Biblioteca do 

Campus I funciona até às 20 horas e desde que tenha demanda e pessoal suficiente, pelo menos 2 por turno, não vê 

impedimento para a extensão do horário. A biblioteca apresenta demanda que justifica a ampliação e quanto ao 

número de  servidores,  atualmente  conta  com quatro  e  tem a  previsão  de chegada de  uma bibliotecária  com 

processo de redistribuição avançado. Há também a manifestação de interesse da servidora Denice Santana em 

transferir-se  para  o  local.  Diante  do  quadro  apresentado  a  Congregação  aprovou  o  item com a  ressalva  de 

implantação do novo horário após todos os ajustes necessários, como a estabilização do quadro de servidores e 

definição das escalas 3- Convênio entre UFVJM e Academia Fitness Alvim. Aprovado. 4- Pedido de redistribuição 

de Cátia Oliveira Guimarães Abud, Médica Veterinária da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O 

assunto foi debatido e colocado em votação, que apresentou o seguinte resultado: 6 votos contra a Redistribuição, 

3 a favor e 1 abstenção. Negando assim o pedido. A decisão se justificou pelo fato de existir outros pedidos, não só 

de redistribuição com também aproveitamento de concurso. Será criada uma Comissão que avaliará os pedidos e 

estudará a possibilidade de abertura de Concurso de Redistribuição. 5- O representante Discente, Ivan Pereira de 

Souza, reforçou o pedido de manutenção dos bebedouros feito em reunião anterior. O Diretor informou que a 

manutenção não foi feita por falta de recursos, mas que conseguiu uma permuta com a Reitoria de um bebedouro 

com reservatório e  que será enviado ao Campus de Unaí  em breve.  Além disso,  40 bebedouros  estão sendo 

comprados através de carona de licitação e Unaí será contemplado com essa compra. 6-  Ivan também transmitiu a 

expectativa  dos  discentes  em relação ao cargo de  psicólogo no Campus  de Unaí.  Foi  informado que há  um 

processo  de redistribuição  bem encaminhado,  com todas  as  partes  envolvidas  de  acordo,  aguardando apenas 

parecer da Procuradoria. 7- A falta de livros de parasitologia foi outro assunto levado pelo discente. O conselheiro 

Anderson informou que o processo de licitação na modalidade de pregão já está sendo feito e será finalizado em 

setembro ou outubro de 2016, de acordo com informações da Superintendente do Sisb. 8- Foi solicitado, também 

pelos discentes, mesas e cadeiras para uso dos alunos no horário de almoço no novo espaço de convivência. A 

solicitação  foi  aceita  e  as  mesas  e  cadeiras  serão  providenciadas.  Finalizando  os  trabalhos  o  Sr.  Presidente 

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

aprovada, vai devidamente assinada pelo Presidente e anexada lista com assinatura dos membros. Unaí, primeiro 

de junho 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.x.x.x.x.x.x 

 ___________________________________                       _________________________________________

Elaine Jacinto Sulzbach            Saulo Alberto do Carmo Araújo

          Secretária da Congregação                Presidente da Congregação


