
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

CAMPUS - UNAÍ

ATA DA 12ª SESSÃO, SENDO A 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO

DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA.

Às quatorze horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezesseis, na sala quatro da Universidade Estadual  

de Montes Claros - Unimontes, verificado o  quorum, teve início a 12ª sessão da Congregação do Instituto de 

Ciências Agrárias - ICA, sendo a 10ª 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 curso de Bacharelado em Ciências Agrárias; Márcia Regina da 

Costa,  Coordenadora dos cursos de Agronomia e Engenharia Agrícola e Ambiental;  Jeanne Broch Siqueira, 

representante docente; Leandro Ribeiro Andrade Belo, representante docente; Kátia Vieira Souto Lepesqueur, 

representante Técnico Administrativo; Caique Silva Alves, representante discente. Houve a ausência justificada 

do representante discente, Washington Oliveira Campos, por motivo de atividade avaliativa. Declarando aberta a 

sessão, o Sr. Presidente cumprimentou todos os conselheiros e colocou em apreciação e discussão a ata da 11ª 

sessão. O prof. Anderson atualizou informação apresentada na ata em discussão, dizendo que foi cedida mais 

uma vaga do curso de Agronomia para o BCA, alcançando assim as quatorze vagas solicitadas  na reunião 

anterior, informou também que de acordo com a Resolução nº 18 do CONSU, de 09 de novembro de 2012, que 

aprovou a criação dos cursos de graduação para o Campus de Unaí, consta 38 vagas para o curso de Bacharelado 

em Ciências  Agrárias,  25  para  Medicina  Veterinária,  15  para  Agronomia,  15  para  Engenharia  Agrícola  e 

Ambiental e 15 para Zootecnia, totalizando 108 vagas para docentes. Ainda sobre a ata da 11ª sessão o professor 

Leandro solicitou a retirada da votação constante no item I de Outros Assuntos, sob a justificativa de que não 

houve essa votação.  Diante do exposto o Sr.  Presidente  requisitou a averiguação da informação através  da 

audição da gravação da referida reunião para eventual correção e assim prorrogou sua apreciação para próxima 

sessão.  Em seguida  houve  a  verificação  de  conhecimento  e  concordância  em relação  as  correspondências 

expostas na pauta da 12ª sessão. O Sr. Presidente esclareceu o conteúdo do ofício número 129, enviado ao 

Prefeito de Unaí, corrigindo informações sobre a ampliação da oferta de energia elétrica no Campus Unaí, por 

ocasião da declaração de um vereador.  Ele  disse que a Direção o procurou para pedir  ajuda em relação a 

demanda de energia. A declaração foi pública, no plenário da Câmara, transmitida pela TV Rio Preto e só por 

esse motivo fez-se necessário o esclarecimento dos fatos, visto que tal pedido não foi feito ao vereador. Sem 

mais  considerações  a  respeito  das  correspondências  segue  a  descrição  das  mesmas:  A) 



CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 1) EXTERNAS:  - Não houve.  2) INTERNAS:  1- Ofício número 

117/PROGRAD, de vinte  e  nove de abril  de  dois  mil  e  dezesseis,  informando a distribuição  de bolsas  de 

monitoria para o ano de 2016. 2- Ofício número 34, de dezesseis de junho de dois mil e dezesseis, enviado pelos  

Coordenadores de Curso, Thiago Vasconcelos Melo e Wesley Esdras Santiago, solicitando providências quanto 

a  ausência  de  Coordenações  específicas  para  os  cursos  de  Medicina  Veterinária,  Zootecnia,  Agronomia  e 

Engenharia Agrícola e Ambiental. 3- Correspondência de Débora Ribeiro Orlando, de trinta de maio de dois mil 

e dezesseis, solicitando a Direção, liberação para realização de atividades de Doutorado. 4- Correspondência 

encaminhada por Débora Ribeiro Orlando, solicitando que o Laboratório de Patologia Animal seja desvinculado 

do Laboratório de Anatomia Animal. 5- Correspondência de oito de junho de dois mil e dezesseis, comunicando 

a adesão dos Técnicos Administrativo à Paralisação Nacional em Educação. 6- Memorando número 10/GAB, de 

vinte e três de maio de dois mil e dezesseis, que regula o controle de frequência dos Técnicos Administrativos  

que integram comissões processantes. 7- Memorando número 10/Coordenação do BCA, de três de junho de dois 

mil  e  dezesseis,  solicitando  reabertura  de  concurso  para  professor  na área  de  Imunologia  e  Farmacologia 

Veterinária. 8- Memorando número 989/GAB, de seis de junho de dois mil e dezesseis, encaminhado Carta de 

Intimação  do  Processo  movido  por  Micheline  Carvalho  Silva  objetivando  a  convocação  e  nomeação  da 

impetrante para preenchimento de vaga de Professor de Magistério Superior.  9- Memorando 11/Coordenação 

BCA, de vinte e um junho de dois mil e dezesseis, solicitando à Congregação aprovação dos seguintes assuntos:  

abertura de concursos para Professor de Magistério Superior, aproveitamento de concurso de docente (área de 

Zoologia) e nomeação do candidato Alceu Linhares Pádua Júnior, 2º colocado no concurso Edital 261/2015, 

área  de  Introdução  à  Pedologia  /  Gênese,  Morfologia  e  Classificação  dos  Solos.  10-  Memorando  número 

12/Coordenação BCA, de vinte e um de junho de dois mil e dezesseis, retificando o  memorando 11, solicitando 

a retirado do item 2, aproveitamento de concurso. 11-Memorando 12/Coordenação BCA, de vinte e três de 

junho de dois mil  e dezesseis, solicitando inclusão de ponto de pauta, aprovação de editais  de concursos e 

retificações do memorando 11/Coordenação BCA. B) CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 1) OFÍCIOS: 

1- Ofício número 127, de vinte e três de Maio de dois mil e dezesseis, orientando a Coordenação da Unimontes 

quanto às etapas a serem cumpridas para que a solicitação de doação de computadores possa ser avaliada. 2- 

Ofício número 128, de vinte quatro de maio de dois mil e dezesseis, encaminhado ao Reitor e ao Auditor Interno 

da UFVJM resposta ao Memorando 837/2016/GAB. 3- Ofício número 129, de trinta de maio de dois mil e 

dezesseis, enviado ao Prefeito de Unaí, corrigindo informações sobre UFVJM a respeito da ampliação da oferta 

de energia elétrica no Campus Unaí. 4- Ofício número 130, de trinta e um de maio de dois mil e dezesseis,  

solicitando à PROGEP remarcação de férias da servidora Maria de Fátima Pereira. 5- Ofício número 131,  de 

trinta e um de maio de dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP remarcação de férias da  servidora Luísa 

Silvestre  Fernandes.  6-  Ofício  número  132,  de  primeiro  de junho de  dois  mil  e  dezesseis,  encaminhado  à 

PROGEP frequência da professora substituta Renata Oliveira Batista. 7- Ofício número 133, de dois de junho de 

dois mil e dezesseis, solicitando à PROGEP remarcação de férias da servidora Sueli Estel Soares dos Reis. 8- 

Ofício número 134, de dois de junho de dois mil e dezesseis, informando à PROGEP que na 11ª Reunião da 

Congregação foi deliberada a nomeação de Micheline Carvalho Silva. 9- Ofício número 135, de dois de junho 



de dois mil  e dezesseis,  solicitando à PROGEP abertura de concurso público para Professor de Magistério 

Superior, área de conhecimento: Hidráulica/ Agrometeorologia/  Relação Água Solo Planta e Atmosfera.  10- 

Ofício número 136, de seis de junho de dois mil e dezesseis, solicitando ao Chefe da Divisão Contábil emissão 

de nota fiscal de remessa de equipamento. 11- Ofício número 137, de seis de junho de dois mil e dezesseis, 

solicitando à PROGEP reabertura  de concurso público  para Professor  de Magistério  Superior  nas  áreas  de 

Imunologia e Farmacologia. 12- Ofício número 138, de seis de junho de dois mil e dezesseis, solicitando à 

PROGEP remarcação de férias da servidora Amanda  Melo Sant’Anna Araújo. 13- Ofício número 139, de sete 

de  junho de  dois  mil  e  dezesseis,  solicitando  ao Reitor  afastamento  da  docente  Tânia  Pires  da Silva  para 

participar de Simpósio Internacional em Cartagena, Espanha. 14- Ofício número 140, de sete de junho de dois 

mil  e  dezesseis,  solicitando à PROGEP remarcação de férias  do servidor  Marcos  Thablo Silva.  15- Ofício 

número 141, de dez de junho de dois mil e dezesseis, solicitando à Secretaria de Educação Municipal ônibus 

para transporte de alunos. 16- Ofício número 142, de dez de junho de dois mil e dezesseis, comunicando à 

PROGEP a apresentação para exercício do professor Sérgio Henrique Godinho Silva. 17- Ofício número 143, de 

dezessete de junho de dois mil e dezesseis, solicitando ao Reitor Coordenações Específicas e Direção de Ensino. 

18- Ofício número 144, de vinte de junho de dois mil e dezesseis, solicitando ao Secretário Municipal de Meio 

Ambiente limpeza da área externa do Campus. 19- Ofício número 145, de seis de junho de dois mil e dezesseis,  

encaminhando à CPPD documentação do professor Diego Azevedo Mota. C) PORTARIAS: 1) LAVRADAS 

NO ICA:  1- Portaria número 24, de trinta de maio de dois mil  e dezesseis,  designando o professor Diego 

Azevedo Mota, responsável pelo Laboratório de Nutrição Animal do ICA. 2- Portaria número 25, de trinta de 

maio  de dois  mil  e  dezesseis,  designando para comporem a Congregação do ICA os  seguintes  servidores: 

Representantes  Docentes  -  Jeanne  Broch  Siqueira  (titular),  Diego  Azevedo  Mota  (suplente);  Representes 

Técnicos  Administrativos  –  Kátia  Vieira  Souto  Lepesqueur  Landim (titular),  Brenda  Garcia  (suplente).  3- 

Portaria número 26, de trinta de maio de dois mil e dezesseis, designando Comissão Avaliadora de Estágio 

Probatório do docente Rafael Romero Nicolino. 4- Portaria número 27, de trinta e um de maio de dois mil e  

dezesseis, comunicando o afastamento da professora Débora Ribeiro Orlando no período de 06 a 11 de junho 

para realização de atividades de doutorado.5- Portaria número 28, de três de junho de dois mil e dezesseis, 

comunicando o afastamento do professor Marcelo Bastos Cordeiro, no período de 06 a 10 de junho de 2016, 

para participar do I Simpósio Internacional de Ambiência e Engenharia na Produção Animal Sustentável. 6- 

Portaria número 29, de três de junho de dois mil e dezesseis, revogando portaria 38, de dezessete de junho de 

dois mil e quinze, que instituiu Núcleo Docente Estruturante do ICA e deu nova composição. 7- Portaria número 

30, de três de junho de dois mil e dezesseis, comunicando o afastamento do professor Anderson Alvarenga 

Pereira,  no dia  16 de junho de dois  mil  e  dezesseis,  para ministrar  palestra  no VI Seminário  de  Iniciação 

Científica do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM. 8- Portaria número 31, de 

seis de junho de dois mil e dezesseis, designando Comissão Avaliadora de Estágio Probatório do docente Bruno 

Gomes Vasconcelos. 9- Portaria número 32, de seis de junho de dois mil e dezesseis, designando Comissão 

Avaliadora de Estágio Probatório do docente Jenevaldo Barbosa da Silva. 10- Portaria número 33, de seis de 

junho de dois mil e dezesseis, designando Comissão Avaliadora de Estágio Probatório da docente Thaís Rabelo 



dos  Santos.  11-  Portaria  número  34,  de  seis  de  junho  de  dois  mil  e  dezesseis,  designando  Tânia  Pires 

representante suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 12- Portaria número 35, de 

seis de junho de dois mil e dezesseis, localizando o docente Bruno Gomes Vasconcelos  no Laboratório de 

Anatomia Animal. 13- Portaria número 36, de quatorze de junho de dois mil e dezesseis, retificando portaria 26, 

referente à Comissão Avaliadora de Estatística Probatório, onde se lê: Thiago Vasconcelos de Melo; leia-se: 

Thiago Vasconcelos Melo. 14- Portaria número 37, de quatorze de junho de dois mil e dezesseis, retificando 

portaria 31, referente à Comissão Avaliadora de Estatística Probatório, onde se lê: Thiago Vasconcelos de Melo;  

leia-se:  Thiago Vasconcelos  Melo.  15-  Portaria  número 38,  de quatorze  de junho de dois  mil  e  dezesseis, 

retificando  portaria  32,  referente  à  Comissão  Avaliadora  de  Estatística  Probatório,  onde  se  lê:  Thiago 

Vasconcelos de Melo; leia-se: Thiago Vasconcelos Melo. 16- Portaria número 39, de quatorze de junho de dois 

mil e dezesseis, retificando portaria 33, referente à Comissão Avaliadora de Estatística Probatório, onde se lê: 

Thiago Vasconcelos de Melo; leia-se: Thiago Vasconcelos Melo. 17- Portaria número 40, de vinte de junho de 

dois mil e dezesseis, comunicando afastamento do professor André Medeiros de Andrade para participar de 

Reunião Científica de Coordenadores do Programa Antártico Brasileiro. 2) LAVRADAS EM DIAMANTINA: 

1- Portaria número 1060, de vinte e oito de abril de dois mil e dezesseis, reconhecendo o Título de Doutor de 

Leandro Augusto Felix Tavares. 2- Portaria número 1101, de quatro de maio de dois mil e dezesseis, afastando 

das atividades nesta IFE, no período de 29 de fevereiro de 2016 a 28 de fevereiro de 2018, Rafael Faria Caldeira 

para participar de Curso de Pós-Graduação, Nível Doutorado. 3- Portaria número 1225, de treze de maio de dois  

mil e dezesseis, lotando no ICA, Débora Martins Silva, Técnico de Laboratório, a partir de 16 de fevereiro de 

2016. 4- Portaria número 1238, de treze de maio de dois mil e dezesseis, lotando no ICA, Rafael Eduardo  

Vansolini de Oliveira, a partir de 28 de março de 2016. 5- Portaria número 1239, de treze de maio de dois mil e  

dezesseis,  lotando  no  ICA,  Denise  Mila  Teixeira  de  Sousa,  a  partir  de  28  de  março  de  2016.  D) 

REFERENDAR:  1-  Afastamento  da  professora  Débora  Ribeiro  Orlando  para  realização  de  atividades 

relacionadas ao seu Doutorado, ocorrido no período de 06 a 11 de junho de 2016, aprovado ad referendum pela 

Direção. A  conselheira  Márcia  questionou  se  as  autorizações  de  afastamento  estão  passando  antes  pelas 

Coordenações. O Coordenador do BCA, informou que afastamentos não, apenas férias.  Após o esclarecimento 

o Sr. Presidente concluiu que seria bom adotar esta prática e em seguida o item foi referendado. 2- Afastamento 

do professor Anderson Alvarenga Pereira para ministrar palestra no VI Seminário de Iniciação Científica do 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, realizada em 16 de junho de 2016, 

aprovado ad referendum pela Direção. Referendado. 3- Afastamento do professor André Medeiros de Andrade 

para participar de Reunião Científica de Coordenadores do Programa Antártico Brasileiro, realizada em 21 de 

junho de 2016, aprovado ad referendum pela Direção. Item referendado. 4- Nomeação do Candidato Filipe das 

Neves Rizzo, aprovado em Processo Seletivo para Professor Substituto, grupo Magistério Superior, categoria 

funcional: Professor Ensino Superior, Classe A – Auxiliar. Disciplinas: Cálculo Numérico; Geometria Analítica 

e Álgebra Linear; Equações Diferenciais e Integrais; Funções de Várias Variáveis e Funções de Uma Variável, 

Edital  71/2016,  realizado  nos  dias  06  e  07  de  junho  de  2016,  aprovado  ad  referendum  pela  Direção.  

Referendado. 5- Afastamento do professor Marcelo Bastos Cordeiro para ministrar a disciplina do Programa de 



Pós-Graduação em Sanidade e Produção Animal Sustentável da Amazônia Ocidental da Universidade Federal 

do Acre, que ocorrerá entre os dias 11 e 15 de junho do corrente ano, aprovado ad referendum pela Direção. O 

Item causou dúvida a respeito do trâmite que se deve  cumprido no caso de afastamento para atuar como docente 

em outra instituição e com isso foi solicitado uma consulta à PRPPG a esse respeito. Em seguido, procedeu-se a  

votação  e  o  item foi  referendado.  II  –  ORDEM DO DIA: ASSUNTOS:  1- A Reitoria  deliberou  que  os 

Técnicos  em  Assuntos  Educacionais  das  Unidades  Acadêmicas  deverão  compor  a  Comissão  Própria  de 

Avaliação – CPA e as Congregações das Unidades Acadêmicas, designar os seus representantes para compor 

comissão  provisória  da  CPA,  incumbida  dentre  as  suas  funções  regulamentares,  propor  alternativas  para 

reorganizá-la. O assunto foi esclarecido pelo Coordenador do BCA, que informou ter recebido a orientação, na 

última reunião do CONGRAD, para consultar a CPA, em face da proximidade da visita do MEC ao Campus de  

Unaí para avaliação do curso de Bacharelado em Ciências Agrárias, com isso, descobriram que tal comissão 

havia  se  destituído.  Levando  a  informação  a  diante,  surgiu  então  a  necessidade  da  criação  da  Comissão 

provisória para reestruturação da permanente. O professor Anderson se comprometeu a trazer informações sobre 

os  critérios  das  indicações,  pois  participará  na  próxima  semana  de  reunião  do  CONGRAD  que  terá 

provavelmente este assunto em pauta. 2- Criação de comissão para avaliar pedidos de redistribuição, remoção e 

aproveitamento de concurso público docente. O Sr. Presidente informou que esta comissão já foi criada, porém 

não foi feito  portaria de criação e após ampla discussão ficou entendido que a comissão dará parecer  para 

orientar o colegiado sem poder deliberativo, criará um regulamento que estabelecerá critérios para avaliação dos 

pedidos  e  será  uma  única  comissão  encarregada  de  todos  os  pedidos  do  BCA  como  também  dos  cursos 

profissionalizantes. Assim a reestruturação da Comissão foi aprovada e a indicação dos membros para criação 

da  portaria  foi  feita  imediatamente  da  seguinte  forma:  Presidente,  Saulo  Alberto  do  Carmo  Araújo; 

Representantes das Coordenações: Anderson Alvarenga Pereira, Coordenador do BCA; Thiago Vasconcelos 

Melo, Coordenador dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia; Márcia Regina da Costa,  Coordenadora 

dos  Cursos  de  Agronomia  e  Engenharia  Agrícola  e  Ambiental; Representantes  Docentes:  Thiago  Alves 

Magalhães, BCA; Amanda Melo Sant’Anna Araújo, Medicina Veterinária; Diego Azevedo Mota, Zootecnia; 

Leonardo Barros Dobbss,  Agronomia; Leandro Augusto Felix Tavares, Engenharia Agrícola e Ambiental,  . 3- 

Situação da Comissão de Afastamento docente (reestruturação e revisão). O assunto foi discutido e deliberou-se 

que a resolução interna será revisada, como também, indicação de novos membros e caso haja mais candidatos 

que vagas,  será  feita  eleição.  Será criada  uma portaria  com a nova formação.  4-  Situação do Concurso de 

Microbiologia  Geral,  Edital  128/2015. O  professor  Anderson  informou  que  o  concurso  128/2015  já  foi 

homologado e explicou que para nomear a 2ª colocada do Concurso de Microbiologia, deverá ser nomeado o 1º 

lugar. O professor Leandro informou que o recurso da candidata Janaína Fernandes Gonçalves foi deferido  em 

reunião do CONSU, com isso a candidata   passa a ocupa o 1º lugar.  A Nomeação foi aprovada com uma 

abstenção. 4.1- Nomeação da candidata Cláudia Braga Pereira Bento, 2ª colocada aprovada no Concurso Edital 

128/2015, área: Microbiologia Geral. Nomeação aprovada.  5- Nomeação do candidato Alceu Linhares Pádua 

Júnior,  2º  colocado aprovado no Concurso Público  Edital  261/2015,  área:  Introdução à  Pedologia/Gêneses, 

Morfologia e Classificação dos Solos. O professor Anderson informou que conforme deliberação do colegiado o 



candidato apresenta perfil  para o cargo e atenderá   a área de Fertilidade  dos Solos e Agricultura  Geral.  A 

nomeação foi aprovada sem nenhuma restrição.  6-  Nomeação da candidata Heloísa Maria Falcão Mendes, 2ª 

colocada  aprovada  no  concurso  Edital  211/2015,  área:  Morfologia  Animal,  realizado  no  ICA/UFVJM. 

Nomeação aprovada também sem restrições.7- Aprovação de Editais para abertura de Concurso. O Presidente 

sugeriu aos conselheiros a leitura até titulação exigida, considerando o extenso material a ser analisado. Com a 

concordância de todos, a leitura dos itens foi iniciada.  7.1-  Abertura do concurso público para professor de 

magistério  superior,  exercício  no  Campus  Unaí.  Área  de  conhecimento: Farmacologia  Veterinária/ 

Terapêutica Veterinária / Anestesiologia Veterinária; número de vagas: 01; denominação e classe: Professor 

de  Ensino Superior,  Classe  A,  Professor  Adjunto  A; regime  de  trabalho:  dedicação  exclusiva;  requisitos  e 

titulação exigida:  Graduação em Medicina Veterinária para atender à Lei nº5.517/68 e portador do título de 

doutor em Farmacologia ou Ciência Animal ou Ciências Veterinárias ou áreas afins; programa das provas:  1) 

Farmacocinética; 2) Farmacodinâmica; 3) Farmacologia do Sistema Nervoso Central: Anestésicos intravenosos, 

Anestésicos Locais, Anticonvulsivantes; 4) Quimioterápicos Antimicrobianos e Antibióticos; 5) Analgésicos: 

Opióides,  Agonistas  α-2-Adrenérgicos,  Antiinflamatórios  não  esteroidais,  Bloqueadores  de  receptores  de 

NMDA; 6) Drogas adrenérgicas e bloqueadores adrenérgicos. Drogas colinérgicas e anticolinérgicas. Relaxantes 

musculares  de ação periférica;  7)  Anestesia  pediátrica  e  geriátrica;  8)  Fisiopatologia  e  Controle  da dor;  9) 

Distúrbios  Hidroeletrolíticos  e  anestesia;  10)  Anestesia:  Complicações  e  cuidados  pós-operatórios;  11) 

Tratamento dos distúrbios endócrinos de ruminantes; 12)  Abordagem terapêutica nos quadros de emergência 

clínica. Especificidades do projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar 

sobre as ações a serem desenvolvidas pelo candidato no âmbito da UFVJM, contemplando ações de Ensino, 

Pesquisa,  Extensão  e  atividades  administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na 

seguinte ordem de realização: a) escrita; b) didática; c) Projeto de Atividades Acadêmicas; d) títulos. Aprovado 

por  unanimidade. 7.2- Abertura  do  concurso  público  para  professor  de  magistério  superior,  exercício  no 

Campus  Unaí.  Área  de  conhecimento: Cooperativismo e  Associativismo /  Sociologia  e  Desenvolvimento 

Rural  /  Sistemas  Agrários  e  de  Produção  /  Políticas  Públicas  para  o  Rural; número  de  vagas:  01; 

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

dedicação exclusiva; requisitos e titulação exigida: Graduação em Ciências Agrárias ou áreas afins e portador do 

título  de  doutor  em  Desenvolvimento  Rural  ou  Extensão  Rural  ou  áreas  afins; programa  das  provas:  1) 

Organizações  não  governamentais,  associativismo  e  cooperativismo  no  Brasil;  2)  Economia  solidária  e 

dimensão  econômica  do  empreendimento  cooperativo;  3)  Classificação  e  organização  das  cooperativas  e 

associações;  4)  Abordagem  sistêmica  e  evolução  dos  sistemas  agrários;  5)  A  herança  histórica  do 

desenvolvimento  socioeconômico  rural  brasileiro;  6)  Teorias  e  perspectivas  de  desenvolvimento;  7)  Os 

principais debates sobre agricultura e desenvolvimento no Brasil; 8) Os projetos de desenvolvimento rural e os 

pressupostos  teórico-metodológico  de  ações  de  intervenção;  9)  Políticas  públicas  e  o  rural  no  Brasil;  10) 

Conhecimento  científico,  interdisciplinaridade,  multidisciplinaridade  e  complexidade.  Especificidades  do 

projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as ações a serem 

desenvolvidas  pelo  candidato  no âmbito  da  UFVJM, contemplando  ações  de Ensino,  Pesquisa,  Extensão e 



atividades  administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem  de 

realização: a) escrita; b) didática; c) Projeto de Atividades Acadêmicas; d) títulos.  O item não foi aprovado 

porque necessita de adequações na graduação exigida. E assim foi deliberado o encaminhamento a quem 

o elaborou para dar nova redação. 7.3- Abertura do concurso público para professor de magistério superior, 

exercício no Campus Unaí. Área de conhecimento: Geoquímica Ambiental / Poluição Ambiental / Gestão 

Ambiental / Avaliação de Impactos Ambientais; número de vagas: 01; denominação e classe: Professor de 

Ensino Superior, Classe A, Professor Adjunto A; regime de trabalho: dedicação exclusiva; requisitos e titulação 

exigida: Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental ou Engenharia Ambiental ou Engenharia Agrícola ou 

Engenharia  Sanitária  e  Ambiental  e  portador  do título  de doutor  em Engenharia  Ambiental  ou Engenharia 

Agrícola ou Agronomia ou áreas afins;  programa das provas:  1)  Solubilidade de elementos e movimento dos 

seus produtos do solo à hidrosfera; 2) Quantificação de substâncias orgânicas e inorgânicas nos compartimentos 

ambientais;  3)  Classificação  geoquímica  dos  elementos;  4)  Metais  pesados  como  poluentes;  5)  Fontes  de 

poluição, principais poluentes e contaminantes; 6) Principais parâmetros de avaliação da qualidade ambiental; 7) 

Legislação  relacionada  à  poluição  ambiental;  8)  Capacidade  ambiental  de  autodepuração  de  poluentes;  9) 

Evolução das metodologias de avaliação de impactos ambientais; 10) Descrição, qualificação e quantificação de 

impactos ambientais. Especificidades do projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas 

deverá versar sobre as ações a serem desenvolvidas pelo candidato no âmbito da UFVJM, contemplando ações 

de Ensino, Pesquisa, Extensão e atividades administrativas; etapas do concurso: o concurso abrangerá 04 provas, 

na seguinte ordem de realização: a) escrita; b) didática; c) Projeto de Atividades Acadêmicas; d) títulos.  Item 

aprovado. 7.4- Abertura do concurso público para professor de magistério superior, exercício no Campus Unaí. 

Área de conhecimento: Física do Solo / Mecânica do Solo / Obras em Terra / Manejo e Conservação do 

Solo; número de vagas: 01; denominação e classe: Professor de Ensino Superior, Classe A, Professor Adjunto 

A; regime de trabalho: dedicação exclusiva; requisitos e titulação exigida: Graduação em Engenharia Agrícola 

ou Engenharia Agrícola e Ambiental ou Agronomia ou áreas afins e portador do título de doutor em Engenharia 

Agrícola ou Agronomia ou áreas afins; programa das provas:  1) Consistência: formas e limites; 2) Teoria dos 

processos mecânicos: tensões e deformações; 3) Cisalhamento e dinâmica dos solos; 4) Granulometria e textura; 

5) Adensamento e compactação; 6) Permeabilidade e sistemas de drenagem dos solos; 7) Estradas vicinais; 8) 

Barragens de terra; 9)  Conservação dos solos; 10)  Fundações de silos; 11)  Relações de massa e volume dos 

constituintes;  12)  Abordagem terapêutica  nos quadros de emergência  clínica.  Especificidades  do projeto de 

atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as ações a serem desenvolvidas 

pelo  candidato  no  âmbito  da  UFVJM,  contemplando  ações  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  atividades 

administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem de  realização:  a) 

escrita;  b)  didática;  c)  Projeto  de  Atividades  Acadêmicas;  d)  títulos. Item aprovado sem restrições.  7.5- 

Abertura  do  concurso  público  para  professor  de  magistério  superior,  exercício  no  Campus  Unaí.  Área  de 

conhecimento: Estatística Básica / Bioestatística / Melhoramento Genético Animal; número de vagas: 01; 

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

dedicação  exclusiva;  requisitos  e  titulação  exigida:  Graduação  em  Zootecnia  ou  Medicina  Veterinária  ou 



Agronomia ou Biologia e portador do título de doutor em Zootecnia ou Ciência Animal ou Produção Animal ou 

Ciência Animal e Pastagens ou Nutrição e Produção Animal ou Genética e Melhoramento Animal ou áreas 

afins; programa das provas:  1) Distribuição de frequências e estatística descritiva;  2) Variáveis aleatórias  e 

modelos probabilísticos; 3) Intervalo de confiança e teste de hipóteses; 4) Correlação e regressão linear simples; 

5) Genética de populações aplicada ao melhoramento animal; 6)  Endogamia e parentesco; 7)  Estimação dos 

componentes  de  variância  e  parâmetros  genéticos;  8)  Seleção  e  métodos  de  seleção;  9)  Sistemas  de 

acasalamento e estratégias de cruzamento; 10) Programas de melhoramento em espécies de interesse econômico; 

11) Ferramentas de bioinformática para análise e interpretação de dados advindos de técnicas moleculares; 12) 

Identificação de marcadores genéticos associados a características de interesse econômico na agropecuária; 13) 

Análise genômica associada aos métodos clássicos de seleção em melhoramento animal. Especificidades do 

projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as ações a serem 

desenvolvidas  pelo  candidato  no âmbito  da  UFVJM, contemplando  ações  de Ensino,  Pesquisa,  Extensão e 

atividades  administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem  de 

realização:  a)  escrita;  b)  didática;  c)  Projeto de Atividades  Acadêmicas;  d) títulos.  O professor Anderson 

solicitou a retirada dos pontos 2 e 4 do programa de provas. O item foi aprovado de acordo com as 

alterações solicitadas. 7.6-  Abertura do concurso público para professor de magistério superior, exercício no 

Campus  Unaí.  Área  de  conhecimento: Alimentos  para  animais  /  Bromatologia  /  Aditivos  e  Alimentos 

Alternativos; número de vagas: 01; denominação e classe: Professor de Ensino Superior, Classe A, Professor 

Adjunto A; regime de trabalho: dedicação exclusiva; requisitos e titulação exigida: Graduação em Zootecnia ou 

áreas afins e portador do título de Doutor na área de Produção Animal ou Zootecnia ou áreas afins; programa 

das provas: 1) Fatores antinutricionais de alimentos destinados a produção animal; 2) Alimentos volumosos na 

alimentação animal; 3)  Alimentos concentrados na alimentação animal; 4)  Minerais na alimentação anima; 5) 

Vitaminas na alimentação animal; 6) Uso de aditivos na alimentação animal; 7) Sistema de Weende na avaliação 

de alimentos; 8) Sistema de Van Soest na avaliação de alimentos; 9) A importância de amostragem na análise de 

alimentos;  10)  Avaliações  biológicas  de  análise  de  alimentos.  Especificidades  do  projeto  de  atividades 

acadêmicas:  O projeto  de  atividades  acadêmicas  deverá  versar  sobre  as  ações  a  serem desenvolvidas  pelo 

candidato  no  âmbito  da  UFVJM,  contemplando  ações  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  atividades 

administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem de  realização:  a) 

escrita; b) didática; c) Projeto de Atividades Acadêmicas; d) títulos. Aprovado por unanimidade. 7.7- Abertura 

do concurso público para professor de magistério superior, exercício no Campus Unaí. Área de conhecimento: 

Anestesiologia Veterinária e Técnica Cirúrgica Veterinária; número de vagas: 01; denominação e classe: 

Professor  de  Ensino  Superior,  Classe  A,  Professor  Adjunto  A;  regime  de  trabalho:  dedicação  exclusiva; 

requisitos e titulação exigida: Graduação em Medicina Veterinária para atender à Lei nº5.517/68 e portador do 

título de Doutor na área de Anestesiologia Veterinária ou Cirurgia Veterinária ou Ciência Animal ou Ciências 

Veterinárias ou áreas afins; programa das provas:  1)  Infecção e profilaxia da ferida cirúrgica; 2)  Materiais de 

sutura e suturas; 3) Materiais cirúrgicos; 4) Cuidados pré, trans e pós-operatórios; 5) Tempos fundamentais da 

técnica cirúrgica: Diérese, hemostasia e síntese; 6)  Anestesia em alterações cardiorrespiratório; 7)  Anestesia 



pediátrica  e  geriátrica;  8)  Fisiopatologia  e  Controle  da  dor;  9)  Distúrbios  Hidreletrolíticos  e  anestesia;  10) 

Anestesia: Complicações e cuidados pós-operatórios.  Especificidades do projeto de atividades acadêmicas: O 

projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as ações a serem desenvolvidas pelo candidato no âmbito 

da  UFVJM,  contemplando  ações  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  atividades  administrativas;  etapas  do 

concurso: o concurso abrangerá 04 provas, na seguinte ordem de realização: a) escrita; b) didática; c) Projeto de 

Atividades Acadêmicas; d) títulos. Item aprovado por unanimidade. 7.8- Abertura do concurso público para 

professor  de  magistério  superior,  exercício  no  Campus  Unaí.  Área  de  conhecimento: Apicultura  e 

Meliponicultura / Produção e Manejo de Animais Silvestres / Estágio; número de vagas: 01; denominação e 

classe: Professor de Ensino Superior, Classe A, Professor Adjunto A; regime de trabalho: dedicação exclusiva; 

requisitos e titulação exigida: Graduação em Zootecnia ou áreas afins e portador do título de Doutor na área de 

Produção  Animal  ou  Zootecnia  ou  áreas  afins;  programa  das  provas:  1)  Manejo  de  abelhas  sem  ferrão: 

Manipulação  de  colmeias,  manejo  para  produção  e  para  manutenção,  transferência  e  divisão  de  colônias, 

orfandade,  alimentação artificial; 2)  Manejo de abelhas com ferrão: Manipulação de colmeias,  manejo para 

produção e para manutenção, transferência e divisão de colônias, orfandade, alimentação artificial; 3) Técnicas 

de polinização; 4)  A organização social  das abelhas; 5)  Importância  econômica e ecológica da apicultura e 

meliponicultura; 6)  Classificação, descrição, comportamento social e reprodutivo e características zootécnicas 

de animais silvestres de interesse comercial; 7) Fatores que afetam a abundância das espécies e populações da 

fauna  silvestre  (manejo  in-situ);  8)  Criação  de  animais  silvestres  (manejo  ex-situ)  para  fins  econômicos: 

instalações, nutrição e manejo; 9)  Espécies silvestres como agentes de controle biológico e como alternativa 

para  a  produção  animal.;  10)  Legislação  Brasileira  relacionada  à  exploração  e  manejo  da  fauna  silvestre. 

Especificidades do projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as 

ações a serem desenvolvidas pelo candidato no âmbito da UFVJM, contemplando ações de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e atividades administrativas; etapas do concurso: o concurso abrangerá 04 provas, na seguinte ordem 

de  realização:  a)  escrita;  b)  didática;  c)  Projeto  de  Atividades  Acadêmicas;  d)  títulos.  Aprovado  por 

unanimidade.  7.9  Abertura do concurso público para professor de magistério superior, exercício no Campus 

Unaí. Área  de  conhecimento: Aquicultura  Geral,  Piscicultura  e  Ranicultura; número  de  vagas:  01; 

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

dedicação exclusiva; requisitos e titulação exigida: Graduação em Zootecnia ou áreas afins, e portador do título 

de Doutor em Zootecnia ou Produção Animal ou Nutrição Animal ou Aquicultura ou áreas afins; programa das 

provas: 1) Ambiente aquático e qualidade de água na piscicultura; 2) Boas práticas de manejo na aquicultura; 3) 

Sanidade e doenças em piscicultura; 4)  Reprodução, incubação, larvicultura e alevinagem de peixes lóticos e 

lênticos;  5)  Piscicultura:  espécies,  potenciais  produtivos  e  manejos;  6)  Ranicultura:  espécies,  potenciais 

produtivos e manejos; 7)  Morfofisiologia de peixes e rãs; 8)  Nutrição de organismos aquáticos: peixes, rãs e 

camarões;  9)  Espécies  cultivadas  na  atualidade  e  potencial  de  cultivo:  algas,  moluscos  e  crustáceos;  10) 

Aquicultura: dados, tendências e políticas; 11) Instalações para a piscicultura e ranicultura. Especificidades do 

projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as ações a serem 

desenvolvidas  pelo  candidato  no âmbito  da  UFVJM, contemplando  ações  de Ensino,  Pesquisa,  Extensão e 



atividades  administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem  de 

realização:  a)  escrita;  b)  didática;  c)  Projeto  de  Atividades  Acadêmicas;  d)  títulos.  Item  aprovado.  7.10 

Abertura  do  concurso  público  para  professor  de  magistério  superior,  exercício  no  Campus  Unaí.  Área  de 

conhecimento: Nutrição  de  Cães  e  Gatos,  Adestramento de  cães  e  Produção  de  Animais  Domésticos; 

número de vagas: 01; denominação e classe: Professor de Ensino Superior, Classe A, Professor Adjunto A; 

regime de trabalho: dedicação exclusiva; requisitos e titulação exigida: Graduação em Zootecnia e portador do 

título de Doutor em Zootecnia ou Produção Animal ou Nutrição Animal ou áreas afins; programa das provas: 1) 

Mercado Pet: tendências e oportunidades; 2)  Fisiologia digestiva e comportamento alimentar de cães e gatos: 

semelhanças e particularidades; 3) Carboidratos e fibras na nutrição e alimentação de cães e gatos: metabolismo, 

fontes e recomendações; 4) Gorduras e ácidos graxos na nutrição e alimentação de cães e gatos: metabolismo, 

fontes e recomendações; 5) Proteínas e aminoácidos na nutrição e alimentação de cães e gatos: metabolismo, 

fontes  e  recomendações;  6)  Manejo  nutricional  e  alimentar  nas  diferentes  fases  da  vida:  crescimento, 

manutenção, gestação, lactação e geriatria; 7) Nutrição do cão atleta e de trabalho; 8) Produção de Ruminantes;  

9)  Produção  de  Não  Ruminantes;  10)Técnicas  de  Adestramento  em  Cães.  Especificidades  do  projeto  de 

atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as ações a serem desenvolvidas 

pelo  candidato  no  âmbito  da  UFVJM,  contemplando  ações  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  atividades 

administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem de  realização:  a) 

escrita;  b)  didática;  c)  Projeto  de  Atividades  Acadêmicas;  d)  títulos.  A professora  Jeanne  declarou  não 

concordar  com  a  exigência  de  graduação  apenas  em  Zootecnia,  argumentando  que  a  área  de 

conhecimento  abrange  também a  Medicina  Veterinária,  podendo  assim,  ser  aberto  a  áreas  afins. O 

professor Saulo em defesa da manutenção do item, informou que nutrição e produção de animais são 

pilares da Zootecnia,  mas entendendo a posição da conselheira encaminhou para votação. O item foi 

aprovado com um voto contra. 7.11-  Abertura do concurso público para professor de magistério superior, 

exercício no Campus Unaí.  Ovinocaprinocultura, Ezognózia e Exposições, Etologia e Bem Estar Animal 

Aplicado; número de vagas:  01; denominação e classe:  Professor de Ensino Superior,  Classe A,  Professor 

Adjunto A; regime de trabalho: dedicação exclusiva; requisitos e titulação exigida: Graduação em Zootecnia ou 

áreas afins e portador do título de Doutor na área de Produção Animal ou Zootecnia ou áreas afins; programa 

das provas:  1)  Manejo de cordeiros e de cabritos do nascimento à desmama; 2)  Manejo nutricional de cabras 

leiteiras; 3) Manejo nutricional de ovinos de corte; 4) Manejo reprodutivo de caprinos e ovinos; 5) Padrões 

econômico-raciais  atuais  de  importância  para  bovinos  tipo  corte  e  tipo  leite;  6)  Conceitos  fundamentais  e 

terminologia usual em julgamentos; 7) Medidas biométricas como ferramenta auxiliar na produção animal; 8) 

Comportamento e bem-estar na produção animal; 9) Importância da etologia para a Zootecnia; 10) Implementar 

de  boas  práticas  de  bem-estar  animal.  Especificidades  do  projeto  de  atividades  acadêmicas:  O  projeto  de 

atividades acadêmicas deverá versar sobre as ações a serem desenvolvidas pelo candidato no âmbito da UFVJM, 

contemplando ações de Ensino, Pesquisa, Extensão e atividades administrativas; etapas do concurso: o concurso 

abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem  de  realização:  a)  escrita;  b)  didática;  c)  Projeto  de  Atividades 

Acadêmicas; d) títulos.  Aprovado.  7.12- Abertura do concurso público para professor de magistério superior, 



exercício no Campus Unaí. Área de conhecimento: Avicultura, Nutrição de Não Ruminantes, Manejo de 

Matrizes e da Incubação e Criações Avícolas Alternativas; número de vagas: 01; denominação e classe: 

Professor  de  Ensino  Superior,  Classe  A,  Professor  Adjunto  A;  regime  de  trabalho:  dedicação  exclusiva; 

requisitos  e  titulação  exigida:  Graduação  em  Zootecnia  e  portador  do  título  de  Doutor  em  Zootecnia  ou 

Produção Animal ou Nutrição Animal ou áreas afins; programa das provas: 1) Manejo de Matrizes Avícolas; 2) 

Criação de Frango de Corte; 3) Criação de Poedeiras Comerciais; 4) Criação de Perus para Carne; 5) Criação de 

Avestruzes;  6)  Criação  de  Codornas  de  postura;  7)  Fermentação  microbiana  em animais  de  ceco  e  cólon 

funcionais;  8)  Metabolismo  dos  carboidratos  e  lipídeos  nos  animais  não  ruminantes;  9)  Metabolismo  de 

proteínas, minerais e vitaminas nos animais não ruminantes; 10) Manejo do ovo incubável. Especificidades do 

projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as ações a serem 

desenvolvidas  pelo  candidato  no âmbito  da  UFVJM, contemplando  ações  de Ensino,  Pesquisa,  Extensão e 

atividades  administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem  de 

realização: a) escrita; b) didática; c) Projeto de Atividades Acadêmicas; d) títulos.  A professora Jeanne fez o 

mesmo encaminhamento do item 7.10, inclusão de áreas afins na graduação exigida. O encaminhamento 

foi aceito e abriu-se para votação, que apresentou resultado favorável à manutenção do item, com um 

voto contra.  7.13-  Abertura do concurso público para professor de magistério superior, exercício no Campus 

Unaí.  Área de conhecimento: Diagnóstico por Imagem e Semiologária Veterinária; número de vagas: 01; 

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

dedicação exclusiva;  requisitos  e  titulação  exigida:  Graduação em Medicina  Veterinária  para  atender  à  Lei 

nº5.517/68  e  portador  do  título  de  Doutor  em  Diagnóstico  por  imagem  ou  Ciência  Animal  ou  Ciências 

Veterinárias ou áreas afins; programa das provas:  1) Métodos de exploração clínica; 2) Exame do aparelho 

locomotor; 3) Métodos de contenção dos animais; 4) Exame do aparelho cardiovascular; 5) Princípios físicos da 

radiografia;  6)  Alterações  radiográficas  do  aparelho  locomotor;  7)  Bases  físicas  da  formação  da  imagem 

ultrassonográfica;  8)  Alterações  ultrassonográficas  no  sistema  digestório;  9)  Ultrassonografia  do  trato 

reprodutivo de fêmeas nas fazes do ciclo estral; 10) Videoendoscopia do sistema respiratório de cavalos atletas. 

Especificidades do projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as 

ações a serem desenvolvidas pelo candidato no âmbito da UFVJM, contemplando ações de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e atividades administrativas; etapas do concurso: o concurso abrangerá 04 provas, na seguinte ordem 

de realização:  a)  escrita;  b)  didática;  c)  Projeto de Atividades  Acadêmicas;  d)  títulos.  Item aprovado por 

unanimidade. 7.14- Abertura do concurso público para professor de magistério superior, exercício no Campus 

Unaí.  Área  de  conhecimento: Morfofisiologia  Veterinária; número  de  vagas:  01;  denominação  e  classe: 

Professor  de  Ensino  Superior,  Classe  A,  Professor  Adjunto  A;  regime  de  trabalho:  dedicação  exclusiva; 

requisitos e titulação exigida: Graduação em Medicina Veterinária para atender à Lei nº 5.517/68 e portador do 

título de Doutor na área de Medicina Veterinária ou Ciências Veterinárias ou Ciência Animal ou áreas afins; 

programa  das  provas:  1)  Princípios  do  Sistema  Endócrino  –  Eixo  Hipotalâmico-hipofisário; 2)  Fisiologia 

digestiva  dos  animais  com  ceco  funcional; 3)  Fisiologia  Ruminal;  4)  Fisiologia  do  Sistema  Reprodutor 

feminino;  5)  Fisiologia  do  aparelho  cardiovascular;  6)  Fisiologia  e  histologia  do  aparelho  respiratório;  7) 



Histologia do sistema muscular; 8) Embriologia do sistema nervoso; 9) Angiologia: generalidades anatômicas; 

10) Anatomia  dos órgãos dos  sentidos;  11) Células  tronco:  generalidades  e  atualidades.  Especificidades  do 

projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar sobre as ações a serem 

desenvolvidas  pelo  candidato  no âmbito  da  UFVJM, contemplando  ações  de Ensino,  Pesquisa,  Extensão e 

atividades  administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem  de 

realização: a) escrita; b) didática; c) Projeto de Atividades Acadêmicas; d) títulos. Aprovado por unanimidade. 

7.15- Abertura do concurso público para professor de magistério superior, exercício no campus Unaí. Área de 

conhecimento: Área de conhecimento: Ornitopatologia/ Patologia Veterinária/ Doenças Infecciosas; número 

de vagas: 01; denominação e classe: Professor de Ensino Superior, Classe A, Professor Adjunto A; regime de 

trabalho: dedicação exclusiva; requisitos e titulação exigida: Graduação em Medicina Veterinária para atender à 

Lei  nº  5.517/68  e  portador  do  título  de  Doutor  na  área  de  Patologia  Veterinária  ou  Patologia  Animal  ou 

Medicina  Veterinária  ou Ciências  Veterinárias  ou Ciência  Animal  ou áreas  afins;  programa das  provas:  1) 

Doença  de  Newcastle;  2)  Colibacilose  e  Micoplasmose  em  aves; 3)  Principais  doenças  nutricionais  e 

metabólicas de aves domésticas; 4) Doença de Gumboro e Marek em aves domésticas; 5) Patologias do trato 

respiratório de aves; 6) Bouba aviária  e bronquite  infecciosa em aves comerciais;  7) Patologias  do sistema 

digestório de ruminantes e equinos; 8) Patologias do sistema nervoso dos ruminantes e equinos; 9) Patologias do 

sistema  urinário  dos  animais  domésticos;  10)  Epidemiologia,  Patogenia,  Medidas  de Controle  e 

Prevenção da Brucelose nos  animais de  produção;  11)  Epidemiologia,  Patogenia,  Medidas   de  Controle   e 

 Prevenção   da Cinomose Canina; 12) Epidemiologia, Patogenia, Medidas de Controle e Prevenção da Anemia 

Infecciosa Equina.  Especificidades do projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas 

deverá versar sobre as ações a serem desenvolvidas pelo candidato no âmbito da UFVJM, contemplando ações 

de Ensino, Pesquisa, Extensão e atividades administrativas; etapas do concurso: o concurso abrangerá 04 provas, 

na  seguinte  ordem de  realização:  a)  escrita;  b)  didática;  c)  Projeto  de  Atividades  Acadêmicas;  d)  títulos. 

Aprovado  por  unanimidade.  7.16-  Abertura  do  concurso  público  para  professor  de  magistério  superior, 

exercício  no  Campus  Unaí.  Área  de  conhecimento: Patologia  Clínica  Veterinária  e  Clínica  Médica  de 

Pequenos Animais; número de vagas:  01; denominação e classe:  Professor de Ensino Superior,  Classe A, 

Professor Adjunto A; regime de trabalho: dedicação exclusiva; requisitos e titulação exigida: Graduação em 

Medicina  Veterinária  para  atender  à  Lei  nº5.517/68  e  portador  do  título  de  Doutor  em  Clínica  Médica 

Veterinária ou Patologia Clínica Veterinária ou Análises Clínicas Veterinária ou Ciência Animal ou Ciências 

Veterinárias ou áreas afins; programa das provas:  1) Eritropoiese e enfermidades do sangue; 2) Eritrograma e 

sua aplicação na prática veterinária; 3) Coagulação sanguínea e transtornos da coagulação; 4) Transudatos e 

exudatos – diferenciação clínica e provas laboratoriais; 5) Bioquímica clínica do sistema hepático – exames 

laboratoriais  e  suas  implicações;  6)  Bioquímica  clínica  do  sistema  urinário  –  exames  laboratoriais  e  suas 

implicações;  7)  Doença  renal  crônica  em cães  e  gatos;  8)  Doenças  cardiovasculares  em cães  e  gatos;  9) 

Enfermidades do sistema endócrino dos cães; 10) Dermatite alérgica em cães e gatos; 11) Intoxicação em cães e 

gatos.  Especificidades do projeto de atividades acadêmicas: O projeto de atividades acadêmicas deverá versar 

sobre as ações a serem desenvolvidas pelo candidato no âmbito da UFVJM, contemplando ações de Ensino, 



Pesquisa,  Extensão  e  atividades  administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na 

seguinte ordem de realização: a) escrita; b) didática; c) Projeto de Atividades Acadêmicas; d) títulos. Aprovado 

por unanimidade.  7.17-  Abertura do concurso público para professor de magistério  superior,  exercício  no 

campus Unaí.  Área de conhecimento: Tecnologia de Produtos de Origem Animal; número de vagas: 01; 

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

dedicação  exclusiva;  requisitos  e  titulação  exigida:  Graduação  em  Medicina  Veterinária  ou  Zootecnia  ou 

Engenharia  de  Alimentos  e  portador  do  título  de  Doutor  na  área  de  Medicina  Veterinária  ou  Ciências 

Veterinárias ou Ciência Animal ou Produção Animal ou Saúde Animal ou Ciência e Tecnologia de Alimentos  

ou áreas afins; programa das provas: 1) Fundamentos da conservação de alimentos; 2) Composição química da 

carne bovina; 3) Crescimento e Desenvolvimento dos Tecidos das Carcaças; 4) Fatores que Afetam a Conversão 

do Músculo em Carne e a Qualidade da Carne; 5) Microbiologia do Leite;  6) Industrialização do Leite;  7)  

Produção de Queijo Minas Frescal  e Minas Padrão; 8) Produção e Processamento de Ovos; 9) Produção e  

Processamento do Mel; 10) Produção e Processamento de Pescado.  Especificidades do projeto de atividades 

acadêmicas:  O projeto  de  atividades  acadêmicas  deverá  versar  sobre  as  ações  a  serem desenvolvidas  pelo 

candidato  no  âmbito  da  UFVJM,  contemplando  ações  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  atividades 

administrativas;  etapas  do  concurso:  o  concurso  abrangerá  04  provas,  na  seguinte  ordem de  realização:  a) 

escrita; b) didática; c) Projeto de Atividades Acadêmicas; d) títulos. Aprovado por unanimidade. 8- Situação 

do Concurso de Química. Anderson informou que a professora Mirian já está sobrecarregada com a saída do 

professor Marcus, situação que se agravará com as novas turmas do próximo semestre e por esse motivo fez o 

encaminhamento  de  determinação  de  prazo  para  que  a  PROGEP  dê  parecer  a  respeito  do  processo  de 

aproveitamento  de  concurso  até  8  de  julho  e  caso  até  a  data  estipulada  não  haja  decisão,  o  pedido  de 

aproveitamento será cancelado e se dará início a novo processo, usando o último concurso de Química realizado 

pela UFVJM. O encaminhamento foi aceito pela Congregação sem objeções. 9- Solicitação de Redistribuição do 

servidor  Luís  Fernando Raffa  de  Oliveira,  Técnico  de  Laboratório  de  Informática.  O servidor  encaminhou 

documentação  com  solicitação  à  representante  dos  Técnicos  Administrativos,  que  então  a  encaminhou  à 

Congregação. O assunto foi debatido e os documentos analisados, em seguida o Sr. Presidente informou que o 

processo  já  está  iniciado  e  bem  adiantado,  com  documento  de  manifestação  favorável  ao  processo  de 

redistribuição expedido pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFMT e encaminhado ao Reitor da Instituição. 

Agora resta aguardar o encaminhamento do processo à  UFVJM, e só então, a Direção do ICA será consultada  

quanto a concordância, e ainda, como no momento os processos de redistribuição, por força do período eleitoral, 

estão  suspensos,  é  necessário  aguardar.  III-  Outros  Assuntos:  1- Disponibilização  de  um container  para 

instalação de um computador com acesso à internet que será utilizado como videoconferência. O Presidente 

disse que será verificada a possibilidade com o responsável técnico. 2- A professora Jeanne Broch deu parecer 

quanto a solicitação de redistribuição de Cátia Oliveira Guimarães Abud, Médica Veterinária, e após analisar os 

pedidos ficou deliberado que o ICA estudará a realização de um edital de redistribuição, uma vez que há mais de 

um pedido para esse cargo. Jeanne solicitou que a Direção encaminhasse esse parecer para a requisitante e o 

Presidente  disse  que  a  resposta  será  providenciada.  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.x.x.x.x.x. 

  

 ___________________________________                      _________________________________________

  Elaine Jacinto Sulzbach            Saulo Alberto do Carmo Araújo
            Secretária da Congregação                Presidente da Congregação


