MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CAMPUS - UNAÍ

ATA DA 14ª SESSÃO, SENDO A 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA.
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e sete de outubro de dois mil e dezesseis, na sala três da UFVJM –
Campus Unaí, verificado o quorum, teve início a 14ª sessão da Congregação do Instituto de Ciências Agrárias ICA, sendo a 12ª sessão em caráter ordinário, sob a Presidência do Diretor do ICA, Professor Saulo Alberto do
Carmo Araújo, contando com a presença dos conselheiros: Leandro Augusto Felix Tavares, Vice-Diretor do
ICA; Anderson Alvarenga Pereira, Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Agrárias; Márcia Regina
da Costa, Coordenadora do curso de Agronomia; Angelo Danilo Faceto, Vice-Coordenador do curso de
Engenharia Agrícola e Ambiental; Jeanne Broch Siqueira, Coordenador do curso de Medicina Veterinária; Diego
Azevedo Mota, Coordenador do curso de Zootecnia; Leandro Ribeiro Andrade Belo, representante docente;
Mírian da Silva Costa Pereira, representante docente; Katia Vieira Souto Lepesqueur Landim, representante
Técnico Administrativo; Yago Henrique Monteiro, representante discente; Caique Silva Alves; representante
discente. Declarando aberta a sessão, o Sr. Presidente cumprimentou todos os conselheiros e colocou em
discussão a ata da 13ª sessão, que foi aprovada com uma abstenção, em seguida houve confirmação de ciência e
concordância referente as correspondências recebidas e emitidas pelo Instituto de Ciências Agrárias como
descritas a seguir: A) CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 1) EXTERNAS: 1- Correspondência enviada
pela Vereadora Dorinha Melgaço em vinte seis de setembro de 2016, solicitando reunião com servidores e
alunos da UFVJM, Campus Unaí, para apresentar suas propostas e os trabalhos que desenvolveu no Município.
A vereadora foi candidata à reeleição. 2- Correspondência enviada por Suzana da Silva Zagati em trinta e uma
de agosto de 2016, na qual responde o ofício 186/2016/ICA, dizendo não ter interesse no aproveitamento do
concurso do IFTM, cago de Secretário-Executivo. 2) INTERNAS: 1- Ofício número 395/CPPD, de oito de
agosto de 2016, encaminhando parecer favorável à Progressão do docente Diogo Azevedo Mota, da classe C de
Professor Adjunto, nível 2, para a classe C de Professor Adjunto, nível 3. 2- Ofício número 400/CPPD, de oito
de agosto de 2016, encaminhando parecer favorável à Progressão da docente Jeanne Broch Siqueira, da classe C
de Professor Adjunto, nível 3, para a classe C de Professor Adjunto, nível 4. 3- Correspondência recebida em
doze de agosto de 2016, enviada pelo servidor Luís Fernando Raffa de Oliveira, informando a Direção sua
adesão à Paralisação Nacional dos Técnicos Administrativos em Educação no dia 16/08/2016. 4-

Correspondência recebida em quinze de agosto de 2016, enviada pelos Técnicos Administrativos em Educação
da UFVJM – Campus Unaí, comunicando a adesão à Paralisação Nacional da categoria no dia 16 de agosto. 5Correspondência recebida em quinze de agosto de 2016, enviada pelos Técnicos Administrativos em Educação
da UFVJM – Campus Unaí, também comunicando a adesão à Paralisação Nacional da categoria no dia 16 de
agosto. 6- Memorando número 21/2016/Coordenação do BCA, solicitando inclusão como ponto de pauta, em
reunião da Congregação, a aprovação do edital do concurso de Química. 7- Ofício pessoal de 15 de agosto,
enviado pelo professor Emerson Bastos, solicitando horário especial de estudante, para cursar disciplina de PósGraduação, como aluno especial na UNB – DF. 8- - Memorando 22/2016/Coordenação do BCA, solicitando
aprovação ad referendum de edital para concurso de Evolução e Zoologia Geral. 9- Memorando
02/2016/Coordenação Engenharia Agrícola e Ambiental e Agronomia, solicitação de aprovação ad referendum
de edital para os seguintes concursos: Plantas Daninhas/Culturas e Produção e Tecnologia de Semente/Culturas.
10- Memorando número 23/2016/Coordenação do BCA, solicitando suspensão de abertura do concurso
Estatística Básica / Bioestatística / Melhoramento Genético Animal. 11- Correspondência recebida em 30 de
agosto de 2016, comunicando a adesão dos Técnicos Administrativos ao Movimento Nacional de Greve a partir
de 30/08/2016. 12- Comunicação recebida em 30 de agosto de 2016, informando a adesão da Servidora Beatriz
de Oliveira Lopes ao Movimento Nacional de Greve a partir de 31/08/2016. 13- Comunicação recebida em 31
de agosto de 2016, informando a adesão do Servidor Rafael Eduardo Vansolini ao Movimento Nacional de
Greve a partir de 31/08/2016. 14- Memorando 24/2016/Coordenação do BCA, solicitando a aprovação ad
referendum de banca de concurso – edital 125/2016. 15- Comunicação recebida em 06 de setembro de 2016,
informando a adesão da Servidora Débora Martins Silva ao Movimento Nacional de Greve a partir de
08/09/2016. 16- Comunicação recebida em 09 de setembro de 2016, informando a adesão da Servidora Luísa
Silvestre Freitas Fernandes ao Movimento Nacional de Greve a partir de 12/09/2016. 17- Comunicação recebida
em 12 de setembro de 2016, informando a adesão da Servidora Fabiana Nunes da Costa ao Movimento Nacional
de Greve a partir de 12/09/2016. 18- Comunicação recebida em 12 de setembro de 2016, informando a adesão
do Servidor Everaldo Evangelista Botelho ao Movimento Nacional de Greve a partir de 12/09/2016. 19Memorando número 25/Coordenação do BCA, de 12 de setembro de 2016, encaminhado a Direção cópia de
solicitação de entrega de documentação da professora Thaís Rabelo dos Santos para visita do MEC. 20Memorando número 26/Coordenação do BCA, de 12 de setembro de 2016, encaminhado a Direção cópia de
solicitação de entrega de documentação do professor Gustavo Meyer para visita do MEC. 21- Comunicação
recebida em 13 de setembro de 2016, informando a adesão do Servidor Luís Fernando Raffa de Oliveira ao
Movimento Nacional de Greve a partir de 19/09/2016. 22- Comunicação recebida em 14 de setembro de 2016,
informando a adesão do Servidor Edvandro Barragam Lima ao Movimento Nacional de Greve a partir de
14/09/2016. 23- Comunicação recebida em 15 de setembro de 2016, informando a adesão do Servidor Igor
Alexandre de Souza ao Movimento Nacional de Greve a partir de 15/09/2016. 24- Memorando número
15/DSD/PROGEP, de 16 de setembro de 2016, comunicando que o aproveitamento de concurso da candidata
Juliana Aristéia de Lima não poderá ser realizado por decisão da Procuradoria Federal, que se posicionou contra
porque não se trata da mesma localidade do órgão promotor do concurso, de modo objetivo, não podendo ser

estendido a outro Estado da Federação, de acordo com parecer do órgão de controle externo – TCU. 25Comunicação recebida em 21 de setembro de 2016, informando a adesão de Evandro da Silva Souto à
Paralisação Nacional dos Técnicos em Educação no dia 22/09/2016. 26- Correspondência enviada em 23 de
setembro de 2016 pelo servidor Sérgio Henrique Godinho Silva, solicitando vacância de seu cargo de professor
efetivo, a partir de 06 de outubro, para posse em outro cargo. 27- Ofício s/n, de 26 de setembro de 2016, enviado
pelo professor Saulo Alberto do Carmo Araújo, encaminhando ao Vice-Diretor do ICA as médias parciais e final
das Avaliações do Estágio Probatório da docente Márcia Regina da Costa. 28- Comunicação recebida em 28 de
setembro de 2016, enviada pelos Técnicos em Educação do Campus Unaí, informando a adesão à Paralisação
Nacional da categoria no dia 22/09/2016. 29- Comunicação recebida em 30 de setembro de 2016, enviada pela
servidora Juliene Faria Porto, informado sua desvinculação ao movimento paredista a partir de 01/10/2016. 30Comunicação recebida em 03 de outubro de 2016, informando a adesão da Servidora Carla Fernanda Paz de
Oliveira ao Movimento Nacional de Greve a partir da presente data. 31- Ofício s/n, de 03 de outubro de 2016,
enviado pelo professor Thiago Vasconcelos Melo, solicitando à Direção do ICA o empréstimo de um freezer
para uso na II Semana Acadêmica do ICA. 32- Comunicação recebida em 04 de outubro de 2016, enviada pelos
Técnicos em Educação do Campus Unaí, informando a adesão à Paralisação Nacional da categoria no dia
04/10/2016. 33- Comunicação recebida em 06 de outubro de 2016, enviada pela servidora Luísa Silvestre Freitas
Fernandes, informado sua desvinculação ao movimento paredista a partir de 07/10/2016. 34- Memorando
número 22/Coordenação do BCA, de 07 de outubro de 2016, solicitando a Direção nomeação do 3º colocado,
Edital 261/2015, em substituição ao professor Sérgio Henrique Godinho Silva. B) CORRESPONDÊNCIAS
EXPEDIDAS: 1) OFÍCIOS: 1- Ofício número 178/ICA, de 10 de agosto de 2016, encaminhando à PROGEP
remarcação de férias do professor Wellington Ferreira Campos. 2- Ofício número 179/ICA, de 15 de agosto de
2016, solicitando ao Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças da UNIMONTES que formalize junto à
prefeitura de Unaí o pedido de alteração do padrão de energia. 3- Ofício número 180/ICA, de 15 de agosto de
2016, solicitando ao Secretário de Obras da Prefeitura de Unaí serviços de manutenção no Campus da UFVJM –
Unaí. 4- Ofício número 181/ICA, de 15 de agosto de 2016, encaminhando ao Diretor de Administração da
UFVJM Parecer técnico contábil sobre repactuação do contrato 051/2011 – Atual Service Ltda. 5- Ofício
número 182/ICA, de 15 de agosto de 2016, encaminhado à PROGEP solicitando marcação de férias do
professor Bruno Gomes Vasconcelos. 6- Ofício número 185/ICA, de 19 de agosto de 2016, encaminhando ao
Diretor de Administração da UFVJM análise das planilhas apresentadas pela empresa Perphil Serviços Especiais
Eireli. 7- Ofício número 186/ICA, de 22 de agosto de 2016, apresentando à senhora Suzana da Silva Zagati o
interesse do Instituto de Ciências Agrárias em aproveitar o concurso realizado pelo IFTM, cargo de SecretárioExecutivo em que a mesma foi classificada em segundo lugar. 8- Ofício número 187/ICA, de 25 de agosto de
2016, encaminhando ao Diretor de Administração da UFVJM informações em atendimento ao parecer da
Procuradoria Geral Federal referente à dispensa 013/2016, contratação de remanescente contratual advinda de
rescisão do contrato 01/2016, relativo aos serviços de porteiro e vigia. 9- Ofício número 188/ICA, de 31 de
agosto de 2016, apresentando à senhora Elaine Jacinto Sulzbach o interesse do Instituto de Ciências Agrárias em
o aproveitar o concurso realizado pelo IFTM, cargo de Secretário-Executivo em que a mesma foi classificada

em terceiro lugar. 10- Ofício número 189/ICA, de 12 de setembro de 2016, solicitando alojamento para
discentes do Campus Unaí no IFNMG, Campus Januária, por ocasião do 6º SCI AGRO. 11- Ofício número
190/ICA, de 14 de setembro de 2016, solicitando ao SAAE empréstimo de bebedouro e galões de água, por
ocasião do evento Espaço dos Município, promovido pela UFVJM – Campus Unaí. 12- Ofício número 191/ICA,
de 25 de setembro de 2016, solicitando ao SICOOB – CREDIPARNOR doação de padrão de energia elétrica ao
Campus Unaí. 13- Ofício número 192/ICA, de 30 de setembro de 2016, encaminhando documentação para
Aceleração da Promoção do professor Anderson Alvarenga Pereira. 14- Ofício número 193/ICA, de 06 de
outubro de 2016, encaminhando à Secretaria de Meio Ambiente do Município de Unaí, solicitação de corte e
recolhimento de árvore que caiu sobre telhado das instalações da UFVJM. 15- Ofício número 194/ICA, de 13 de
outubro de 2016, encaminhando Termo de Anuência à Empresa Colabore. 16- Ofício número 196/ICA, de 18 de
outubro de 2016, informando à Coordenadora da UNIMONTE, Campus Unaí, sobre realização da Seleção
Seriada da UFVJM – SASI, que ocorrerá em 13 de novembro do corrente ano e com isso a necessidade do uso
do prédio também no dia 12 para organização das salas e reunião com equipe aplicadora. 2) MEMORANDOS:
1- Memorando 03/ICA, de 24 de agosto de 2016, encaminhado à PROGEP, informando que a servidora Cláudia
Braga Pereira Bento, se apresentou e entrou em exercício em 24 de agosto de 2016. 2- Memorando 04/ICA, de
24 de agosto de 2016, encaminhado a Coordenação do BCA, comunicando a aprovação ad referendum da
abertura de concurso em Evolução e Zoologia Geral. 3- Memorando 05/ICA, de 24 de agosto de 2016,
encaminhado a Coordenação do BCA aprovando ad referendum abertura de concurso público em Plantas
Daninhas/Culturas e Produção e Tecnologia de Sementes/Culturas. 4- Memorando 06/ICA, de 25 de agosto de
2016, encaminhado à PROGEP, solicitação de abertura de Editais para concursos públicos aprovados pela
Congregação do ICA. 5- Memorando 07/ICA, de 25 de agosto de 2016, encaminhado à PROGEP, solicitação de
o cancelamento do processo de aproveitamento de concurso público, edital 008/201, realizado pela UFSCAR,
cargo Química. 6- Memorando 08/ICA, de 25 de agosto de 2016, encaminhando à PROGEP relação de
documentos enviados para viabilização da abertura de concursos solicitados. 7- Memorando 09/ICA, de 29 de
agosto de 2016, encaminhando à PROGEP solicitação de remarcação de férias do servidor Bruno Gomes
Vasconcelos. 8- Memorando 10/ICA, de 29 de agosto de 2016, encaminhando à PROGEP solicitação de
remarcação de férias da servidora Adriane Maria da Silva. 9- Memorando 11/ICA, de 31 de agosto de 2016,
encaminhando à PROGEP solicitação de remarcação de férias da servidora Márcia Regina da Costa. 10Memorando 12/ICA, de 01 de setembro de 2016, encaminhando à PROGEP solicitação remarcação de férias da
servidora Luísa Silvestre Freitas Fernandes. 11- Memorando 13/ICA, de 02 de setembro de 2016, encaminhando
à PROGEP, retificação do memorando 06/ICA, que solicita abertura de concurso. 12- Memorando 14, de 06
setembro de 2016, solicitando ao Reitor aproveitamento do concurso público realizado pelo IFTM, cargo de
Secretário-Executivo. 13- Memorando 15, de 12 setembro de 2016, encaminhando Termo de Referência à
Divisão de Logística da UFVJM. 14- Memorando 16/ICA, DE 16 de setembro de 2016, encaminhando ao PróReitor de Administração de UFVJM consolidação dos desdobramentos da reunião administrativa ocorrida dia
14/09/2016 entre a Direção do ICA e a Coordenação Acadêmica com as Pró-reitorias de Administração,
Planejamento e Orçamento e Graduação e o Reitor da UFVJM. 15- Memorando 17/ICA, de 19 de setembro de

2016, encaminhado à Diretoria da Britacal, solicitando doação de calcário. 16- Memorando 18/ICA, de 23 de
setembro de 2016, justificando ao Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento a alteração da indicação de
responsável técnico – Médico Veterinário do Instituto de Ciências Agrárias do Campus Unaí. 17- Memorando
19/ICA, de 26 de setembro de 2016, encaminhando à PROGEP Avaliação de Estágio Probatório da docente
Márcia Regina da Costa, contendo médias parciais e finais. 18- Memorando 20/ICA, de 27 de outubro de 2016,
encaminhado a Direção de Infraestrutura. 19- Memorando 21/ICA, de 27 de outubro de 2016, encaminhado à
Reitoria, assunto: Perspectivas para o ICA. 20- Memorando 22/ICA, de 07 de outubro de 2016, solicitando à
PROGEP nomeação do 3º colocado no concurso público, edital 261/2015 em substituição ao professor Sérgio
Henrique Godinho Silva. 21- Memorando 23/ICA, de 13 de outubro de 2016, encaminhando reprogramação de
férias de servidores. 22- Memorando 24/ICA, de 14 de outubro de 2016, encaminhando a Biblioteca do Campus
JK folhas de ponto dos meses de agosto e setembro da servidora Adriane Rodrigues Gaia. C) PORTARIAS: 1)
LAVRADAS NO ICA: 1- Portaria nº. 58, de 03 de agosto de 2016, comunicando o afastamento do professor
Sérgio Henrique Godinho Silva para finalização de atividades na Universidade Federal de Lavras, no período de
08 a 12 de agosto. 2- Portaria nº. 59, de 03 de agosto de 2016, comunicando o afastamento da professora Débora
Ribeiro Orlando, no período de 08 a 12 de agosto para realização de atividades relacionadas ao seu doutorado na
Universidade Federal de Lavras. 3- Portaria nº. 60, de 09 de agosto de 2016, comunicando o afastamento do
professor Thiago Alves Magalhães, no período de 26 a 30 de setembro para participar e apresentar trabalho no
67º Congresso Nacional de Botânica na cidade de Vitória, Espírito Santo. 4- Portaria nº. 61, de 16 de agosto de
2016, comunicando o afastamento da professora Heloísa Maria Falcão Mendes, no período de 18 a 19 de agosto
para visita à UFVJM, Campus I e Campus JK, com objetivo de desenvolver trabalhos relacionados à confecção
de material para aulas práticas em parceria com professores dos referidos Campi. 5- Portaria nº. 62, de 17 de
agosto de 2016, comunicando o afastamento da professora Janaína Fernandes Gonçalves, no período de 18 a 19
de agosto para ir a Diamantina preparar materiais necessários a aulas práticas. 6- Portaria nº. 63, de 18 de agosto
de 2016, comunicando o afastamento do professor Marcelo Bastos Cordeiro, no dia 18 de agosto para participar
de Dia de Campo: Recursos Genéticos na Embrapa, Fazenda Sucupira em Brasília, Distrito Federal. 7- Portaria
nº. 64, de 22 de agosto de 2016, comunicando o afastamento do professor André Medeiros de Andrade, no
período de 19 a 23 de setembro para participar de desenvolvimento de atividade com veículo aéreo não
tripulados na Universidade Federal de Viçosa. 8- Portaria nº. 65, de 22 de agosto de 2016, comunicando o
afastamento do professor Gustavo Meyer, no período de 23 a 26 de agosto para realizar colaboração acadêmica
na conclusão de artigo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 9- Portaria nº. 66, de 22 de agosto de 2016,
comunicando o afastamento do professor Gustavo Meyer, no período de 28 de agosto a 02 de setembro, para
participar do VII Encontro da Rede de Estudos Rurais, evento nacional relacionado à sociologia rural. 10Portaria nº. 67, de 26 de agosto de 2016, comunicando o afastamento do professor André Medeiros de Andrade,
no período de 26 de agosto a 16 de setembro para desenvolver atividades de pesquisa de Pós-Graduação nas
dependências do Centro Polar e Climático do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. 11- Portaria nº. 68, de 05 de setembro de 2016, comunicando o afastamento do professor Eric Koiti
Okiyama Hattori, no período de 06 a 09 de setembro para acompanhar alunos da UFVJM, Campus Unaí no 7º

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária em Ouro Preto, Minas Gerais. 12- Portaria nº. 69, de 08 de
setembro de 2016, comunicando o afastamento do professor Anderson Alvarenga Pereira, no período de 26 a 30
de setembro para participar de Banca Examinadora de concurso público de professor de Magistério Superior na
UFVJM em Diamantina, Minas Gerais. 13- Portaria nº. 70, de 08 de setembro de 2016, comunicando o
afastamento da professora Thaís Rabelo dos Santos, no período de 13 a 16 de setembro para desenvolver
atividades de pesquisa em cumprimento de exigência para publicação de artigo na Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho. 14- Portaria nº. 71, de 08 de setembro de 2016, comunicando o afastamento da
servidora Maria de Fátima Pereira, no período de 22 a 26 de setembro para participar do VIII Congresso Paulista
de Parasitologia na Universidade de Franca, São Paulo. 15- Portaria nº. 72, de 08 de setembro de 2016,
comunicando o afastamento do professor Eric Koiti Okiyama Hattori, no período de 26 a 30 de setembro para
participar e apresentar trabalho no 67º Congresso Nacional de Botânica em Vitória, Espírito Santo. 16- Portarias
nº. 73, de 15 de setembro de 2016, comunicando o afastamento da professora Micheline Carvalho Silva, no
período de 25 a 30 de setembro para palestrar e apresentar trabalhos no 67º Congresso de Botânica em Vitória,
Espirito Santo. 17- Portaria nº. 74, de 16 de setembro de 2016, comunicando o afastamento do professor
Jefferson Luiz Antunes Santos, no período de 19 a 24 de setembro para acompanhar alunos da UFVJM, Campus
Unaí no VI Simpósio de Ciências Agrárias do Norte de Minas Gerais. 18- Portaria nº. 75, de 19 de setembro de
2016, comunicando o afastamento do professor Wesley Esdras Santiago, no período de 19 a 24 de setembro para
acompanhar discentes da UFVJM, Campus Unaí, em Missão Técnica a polos de tecnologia agropecuária,
sediados no Estado de São Paulo. 19- Portaria nº. 76, de 19 de setembro de 2016, comunicando o afastamento da
professora Tânia Pires da Silva, no período de 19 a 24 de setembro para acompanhar discentes da UFVJM,
Campus Unaí, em Missão Técnica a polos de tecnologia agropecuária, sediados no Estado de São Paulo. 20Portaria nº. 76, de 19 de setembro de 2016, comunicando o afastamento do professor Marcelo Bastos Cordeiro,
no período de 21 a 24 de setembro para acompanhar discentes da UFVJM, Campus Unaí, em Missão Técnica a
polos de tecnologia agropecuária, sediados no Estado de São Paulo. 21- Portaria nº. 78, de 22 de setembro de
2016, tornando sem efeito portaria nº. 06, de 16 de março de 2015, que trata da localização da servidora Luíza
Silvestre Freitas Fernandes no Laboratório de Anatomia e Patologia Animal. 22- Portaria nº. 79, de 30 de
setembro de 2016, comunicando o afastamento da professora Heloisa Maria Falcão Mendes, no período de 04 a
07 de outubro para participar do Simpósio Métodos Alternativos ao Uso de Animais na Universidade de São
Paulo. 23- Portaria nº. 80, de 30 de setembro de 2016, comunicando o afastamento do professor Leandro
Augusto Felix Tavares, no período de 03 a 04 de outubro para participar de Banca Examinadora de Qualificação
de Tese de doutorado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 24- Portaria nº. 81, de 04 de
outubro de 2016, comunicando o afastamento do professor Wesley Esdras Santiago, no período de 04 a 05 de
outubro para participar e apresentar pesquisa no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão em Goiânia,
Goiás. 25- Portaria nº. 82, de 10 de outubro de 2016, comunicando o afastamento do professor Alceu Linares
Pádua Júnior, no período de 10 a 11 de outubro para participara do 1º Simpósio Agrotécnico de Formosa, Goiás.
26- Portaria nº. 83, de 18 de outubro de 2016, indicando a docente Amanda Melo Sant’Anna Araújo como
Responsável Técnico Médico Veterinário pela Fazenda Santa Paula/UFVJM/ICA – Campus Unaí, a partir de 19

de setembro de 2016. 2) LAVRADAS EM DIAMANTINA: 1- Portaria nº. 1492, de 10 de junho de 2016,
autorizando a servidora Tânia Pires da Silva afastar-se do país, no período de 16 a 27 de junho para participar e
apresentar trabalho no VIII Internatinal Postharvest Symposium em Cartagena, Espanha. 2- Portaria nº. 1521, de
16 de junho de 2016, concedendo ao professor Leandro Augusto Felix Tavares Progressão do nível 1 para o
nível 2, da classe A. 3- Portaria nº. 1546, de 17 de junho de 2016, considerando designados os docentes abaixo
relacionados para comporem a Comissão Examinadora de Concurso Público para Professor de Magistério
Superior, Edital nº 128/2015, área de Sociologia e Desenvolvimento Rural/Cooperativismo e Associativismo/Ser
Humano como Indivíduo e em Grupo/Estrutura e Dinâmica Social, ocorrido na data de 03 a 07 de agosto de
2015: Thiago Vasconcelos Melo, UFVJM; Wesley Esdras Santiago, UFVJM; Marcelo Leite Gastal, Embrapa;
Suplentes: Saulo Alberto do Carmo Araújo, UFVJM; Ângelo Danilo Faceto, UFVJM. 4- Portaria nº. 1797, de 13
de julho de 2016, designando os docentes abaixo relacionados para comporem a Comissão para revisar a
composição das vagas/assentos no CONGRAD: professor Thiago Vasconcelos Melo, professor Paulo
Alliprandini Filho, professor Ronaldo Ribeiro Ferreira, professor Janir Alves Soares. 5- Portaria nº. 1945, de 26
de julho de 2016, designando as servidoras Anúbia Alessandra de Barros e Tatyane Mirian Oliveira Alves como
gestoras da ata de registro de preços, provenientes do Pregão SRP 006/2016, Sistema de Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de combustíveis para atender a demanda da frota oficial da UFVJM, respectivamente
titular e suplente do Campus Unaí. 6- Portaria nº. 1950, de 26 de julho de 2016, lotando no ICA o professor
Sérgio Henrique Godinho Silva. 7-Portaria nº. 1970, de 1º de agosto de 2016, concedendo ao servidor Everaldo
Evangelista Botelho Progressão por Mérito Profissional. 8- Portaria nº. 1971, de 1º de agosto de 2016,
concedendo ao servidor Romero Gaia Santana Progressão por Mérito Profissional. 9- Portaria nº. 1991, de 2 de
agosto de 2016, concedendo aos servidores, Ednalda Gonçalves Maciel, Everaldo Evangelista Botelho, Gicele
Silva Rodrigues e Vanessa de Jesus Toledo Avelar, Progressão por Capacitação Profissional. 10- Portaria nº.
1993, de 3 de agosto de 2016, concedendo às servidoras, Maria de Fátima Pereira e Thaís Cristina Ferreira do
Nascimento, Progressão por Capacitação Profissional. 11- Portaria nº. 1996, de 3 de agosto de 2016, designando
Anúbia Alessandra de Barros - Administradora - para substituir o Coordenador Administrativo do Campus Unaí,
no período de 8 a 16 de setembro de 2016, em virtude de férias regulamentares. 12- Portaria nº. 2005, de 3 de
agosto de 2016, concedendo à Rafael Eduardo Vansolini de Oliveira, Técnico de Laboratório de Biologia,
Incentivo à Qualificação. 13- Portaria nº. 2011, de 4 de agosto de 2016, concedendo às servidoras, Ednalda
Gonçalves Maciel e Maria de Fátima Pereira, Progressão por Mérito Profissional. 14- Portaria nº. 2220, de 8 de
agosto de 2016, concedendo à servidora Gicele Silva Rodrigues Progressão por Mérito Profissional. Sem
nenhuma observação quanto as correspondências, seguiu-se então a pauta. D) REFERENDA: 1- Abertura de
concurso público, aprovado ad referendum em 24 de agosto de 2016 para professor de magistério superior,
exercício no Campus Unaí. Área de conhecimento: Evolução e Zoologia Geral; 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 Biológicas, com Título de Doutor
em Ciências Biológicas, Zoologia, Biologia Animal, Ecologia ou áreas afins; programa das provas:
1) Fundamentos Práticos de Taxonomia Zoológica; 2) Fundamentos de Sistemática Filogenética; 3) Protozoa,

Porifera, Cnidaria e Ctenophora: características gerais, morfologia e filogenia; 4) Platyhelmintes, Anellida e
Mollusca: características gerais, morfologia e filogenia; 5) Arthropoda I: Chelicerata, Crustacea e Myriapoda:
características gerais, morfologia e filogenia; 6) Arthropoda II: Hexapoda: características gerais, morfologia e
filogenia; 7) Echinodermata, Protochordata e Chaetognatha: características gerais, morfologia e filogenia; 8)
Vertebrata I: Vertebrados não Amnióticos: características gerais, morfologia e filogenia; 9) Vertebrata II:
Sauropsida: características gerais, morfologia e filogenia; 10) Vertebrata III: Synapsida: características gerais,
morfologia e filogenia; 11) Dinâmica de populações e comportamento animal; 12) Genética de populações; 13)
Teorias Evolutivas. 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.
Referendado. 2- Abertura de concurso público em Plantas Daninhas/Culturas, aprovado ad referendum em
24 de agosto de 2016. para professor de magistério superior, exercício no Campus Unaí, 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 Agronomia/Engenharia Agronômica com
Doutorado em Agronomia ou Fitotecnia ou Produção Vegetal ou áreas afins.; programa das provas: 1) Biologia
de plantas daninhas; 2) Métodos de controle de plantas daninhas; 3) Resistência de plantas daninhas a
herbicidas; 4) Comportamento de herbicidas no ambiente; 5) Herbicidas: classificação e mecanismos de ação; 6)
Tecnologia de aplicação de herbicidas; 7) Manejo de plantas daninhas em culturas transgênicas; 8) Práticas
culturais e manejo da cultura da cana-de-açúcar; 9) Práticas culturais e manejo da cultura do algodão; 10)
Práticas culturais e manejo da cultura da mandioca. 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. Referendado. 3- Aprovação de Banca Examinadora de concurso público
para docente da UFVJM/ICA, Campus Unaí, área Imunologia Veterinária, Microbiologia Veterinária e Ética na
Medicina Veterinária, Edital 126/2016. Aprovado ad referendum pelo Colegiado do BCA. Composição da
Banca: Presidente, Drª. Jeanne Broch Siqueira – UFVJM; Membros interinos, Dr. Rafael Romero Nicolino –
UFVJM e Dr. Cairo Henrique Sousa de Oliveira – UFG; Membros suplentes, Dr. Jenevaldo Barbosa da Silva –
UFVJM e Drª. Thaís Rabelo dos Santos. – UFVJM. Referendado. 4- Afastamento da professora Heloísa Maria
Falcão Mendes, no período de 18 a 19 de agosto para visita à UFVJM, Campus I e Campus JK, com objetivo de
desenvolver trabalhos relacionados à confecção de material para aulas práticas em parceria com professores dos
referidos Campi. Aprovado ad referendum pela Direção. Referendado. 5- Afastamento da professora Janaína
Fernandes Gonçalves, no período de 18 a 19 de agosto de 2016 para ir a Diamantina prepara materiais
necessários a aulas práticas. Aprovado ad referendum pela Direção. Referendado. 6- Afastamento do professor
Gustavo Meyer, no período de 23 a 26 de agosto para realizar colaboração acadêmica na conclusão de artigo da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aprovado ad referendum pela Direção em 17/08/2016. Referendado.

7- Afastamento do professor Gustavo Meyer, no período de 28 de agosto a 02 de setembro para participar do VII
Encontro da Rede de Estudos Rurais, evento nacional relacionado à sociologia rural. Aprovado ad referendum
pela Direção em 17/08/2016. Referendado. 8- Afastamento do professor André Medeiros de Andrade, no
período de 26 de agosto a 16 de setembro para desenvolver atividades de pesquisa de Pós-Graduação nas
dependências do Centro Polar e Climático do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Aprovado ad referendum pela Direção em 26/08/2016. Referendado. 9- Afastamento do professor Eric
Koiti Okiyama Hattori, no período de 06 a 09 de setembro para acompanhar alunos da UFVJM, Campus Unaí
no 7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária em Ouro Preto. Aprovado ad referendum pela Direção em
07/09/2016. Referendado. 10- Afastamento do professor Anderson Alvarenga Pereira, no período de 26 a 30
de setembro para participar de Banca Examinadora de concurso público para professor de Magistério Superior,
na UFVJM em Diamantina. Aprovado ad referendum pela Direção. Referendado. 11- Afastamento da servidora
Maria de Fátima Pereira, no período de 22 a 26 de setembro para participar do VIII Congresso Paulista de
Parasitologia na Universidade de Franca, São Paulo. Aprovado ad referendum pela Direção em 30/08/2016,
após anuência do chefe imediato da servidora, Professor Wellington Ferreira Campos. Referendado. 12Afastamento do professor Eric Koiti Okiyama Hattori, no período de 26 a 30 de setembro para participar e
apresentar trabalho no 67º Congresso Nacional de Botânica em Vitória, Espírito Santo. Aprovado ad
referendum pela Direção em 01/09/2016. Referendado. 13- Afastamento da professora Micheline Carvalho
Silva, no período de 25 a 30 de setembro para palestrar e apresentar trabalhos no 67º Congresso de Botânica em
Vitória, Espírito Santo. Aprovado ad referendum pela Direção em 12/09/2016. Referendado. 14- Afastamento
do professor Jefferson Luiz Antunes Santos, no período de 19 a 24 de setembro para acompanhar alunos da
UFVJM, Campus Unaí, no VI Simpósio de Ciências Agrárias do Norte de Minas Gerais. Aprovado ad
referendum pela Direção em 16/09/2016. Referendado. 15- Afastamento do professor Wesley Esdras Santiago,
no período de 19 a 24 de setembro para acompanhar discentes da UFVJM, Campus Unaí, em Missão Técnica a
polos de tecnologia agropecuária sediados no Estado de São Paulo. Aprovado ad referendum pela Direção em
19/09/2016. Referendado. 16- Afastamento da professora Tânia Pires da Silva, no período de 19 a 24 de
setembro para acompanhar discentes da UFVJM, Campus Unaí, em Missão Técnica a polos de tecnologia
agropecuária sediados no Estado de São Paulo. Aprovado ad referendum pela Direção em 19/09/2016.
Referendado. 17- Afastamento do professor Marcelo Bastos Cordeiro, no período de 21 a 24 de setembro para
acompanhar discentes da UFVJM, Campus Unaí, em Missão Técnica a polos de tecnologia agropecuária
sediados no Estado de São Paulo. Aprovado ad referendum pela Direção em 19/09/2016. Referendado. 18Afastamento da professora Heloisa Maria Falcão Mendes, no período de 04 a 07 de outubro para participar do
Simpósio Métodos Alternativos ao Uso de Animais na Universidade de São Paulo. Aprovado ad referendum
pela Direção em 30/09/2016. Referendado. 19- Afastamento do professor Leandro Augusto Felix Tavares, no
período de 03 a 04 de outubro para participar de Banca Examinadora de Qualificação de Tese de doutorado na
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Aprovado ad referendum pela Direção em 30/09/2016.
Referendado. 20- Afastamento do professor Wesley Esdras Santiago, no período de 04 a 05 de outubro para
participar e apresentar pesquisa no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão em Goiânia, Goiás.

Aprovado ad referendum pela Direção em 03/10/2016. Referendado. 21- Afastamento do professor Alceu
Linares Pádua Júnior, no período de 10 a 11 de outubro para participar do 1º Simpósio Agrotécnico de Formosa.
Goiás. Aprovado ad referendum pela Direção em 06/10/2016. Referendado. 22- Retificação e nova composição
da Congregação: Presidente: Saulo Alberto do Carmo Araújo, Vice-Presidente: Leandro Augusto Felix
Tavares; Coordenadores de curso : Bacharelado em Ciências Agrárias, Anderson Alvarenga Pereira, Vicecoordenador, Wellington Ferreira Campos; Medicina Veterinária, Jeanne Broch Siqueira, Vicecoordenadora, Amanda Sant’Anna Araújo; Agronomia, Márcia Regina da Costa, Vice-Coordenador,
Leonardo Barros Dobbss; Engenharia Agrícola e Ambiental, Wesley Esdras Santiago, Vice-coordenador,
Angelo Danilo Faceto, Zootecnia, Diego Azevedo Mota, Vice-coordenador, Marcelo Bastos Cordeiro;
Representantes Docentes: 1. Titular, Leandro Ribeiro Andrade Belo, Suplente, Thiago Alves Magalhães; 2.
Titular, Mírian da silva Costa Pereira, Suplente, Micheline Carvalho Silva; Representantes Técnicos
Administrativos: Titular, Kátia Vieira Souto Lepesqueur Landim, Suplente, Brenda Garcia; Representantes
Discentes: 1. Titular, Washington Oliveira Campos, Suplente, Yago Henrique Monteiro; 2. Titular, Ivan
Pereira Souza, Suplente, Caique Silva Alves. O professor Vice-Diretor justificou que as alterações ocorridas
aconteceram porque foram criadas novas Coordenações, com isso houve a ampliação da representatividade na
Congregação. Outro fator que também causou alteração foi a indicação da professora Jeanne para a Coordenação
do Curso de Medicina Veterinária, como era representante docente foi necessária uma consulta a categoria para
escolha do novo representante. Referendado. II – ORDEM DO DIA: ASSUNTOS: O presidente solicitou a
inclusão como último ponto a ser apreciado, a revisão do memorando 21/ICA que relata perspectivas para o
Instituto de Ciências Agrárias. Não houve objeção quanto a solicitação e o item foi incluído. 1- Solicitação do
professor Rafael Romero Nicolino para participar de Projeto de Extensão denominado “Análise laboratoriais e
logística de remessa de amostras de produtos de origem animal aos laboratórios da Rede Nacional de
Laboratório Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA”, vinculado ao
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), Vigilância Agropecuário Internacional
(VIGIAGRO), Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) e a Universidade Federal de Minas
Gerais. O projeto possui bolsa mensal no valor de R$ 3.666 a ser paga pela FEPE, segundo contrato celebrado
com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA, edital 087/2016. Após
pronunciamento do interessado que apresentou os fundamentos legais que regulamenta a liberação para
participação em projetos de extensão com bolsa, o Presidente o parabenizou pela conquista e disse que a única
preocupação é com as ausências que poderiam causar prejuízos as atividades acadêmicas. O solicitante
esclareceu que o projeto será realizado sem necessidade de deslocamento e que esporadicamente será necessário
participara de reuniões técnicas no MAPA, em Brasília, não prejudicando suas atividades no Instituto, informou
também que precisa de um ofício da chefia imediata ou da Congregação autorizando-o. O professor Anderson
compartilhou sua experiência com esse tipo de procedimento e informou que é necessário consultar a PROGEP.
Diante das exposições o Presidente fez o encaminhamento de autorização da participação do professor, mediante
parecer favorável da referida Pró-Reitoria, afim de legalizar sua liberação. Nessas condições o item foi
aprovado. 2- Solicitação de autorização para o professor Emerson Bastos cumprir horário especial de servidor

estudante. O docente está matriculado na disciplina, Métodos de Contorno, como aluno especial da UNB. O
assunto foi retirado de pauta por ter sido tratado em reunião anterior e não conter nenhum novo argumento que o
fundamente nova apreciação. 3- Aprovação do documento interno que regulamenta o afastamento docente. A
professora Jeanne informou que a comissão atualizou o documento baseado em normas e o encaminhou a todos
os docentes do ICA para que pudessem sugerir alterações ou correções e como não houve retorno, concluiu que
todos estão de acordo, ela ainda esclareceu alguns pontos do regulamento e após breve análise do mesmo, o
documento foi aprovado por unanimidade. 4- Criação de comissões para organização dos PPCs dos cursos de
segundo ciclo. O professor Diego informou que para elaboração e encaminhamento dos PPCs é preciso criar as
comissões organizadoras e por esse motivo solicitou a indicação dos membros para prosseguimento dos
trabalhos. O Presidente fez as indicações, com o auxílio dos coordenadores de cada curso: Agronomia – Márcia
Regina da Costa, Leonardo Barros Dobbss e Alceu Linares Pádua Júnior; Engenharia Agrícola e Ambiental –
Wesley Esdras Santiago, Leandro Augusto Felix Tavares, Angelo Danilo Faceto e Jefferson Luiz Antunes;
Medicina Veterinária – Amanda Melo Sant’Anna Araújo, Bruno Gomes Vasconcelos, Débora Ribeiro Orlando,
Heloisa Maria Falcão Mendes, Jeanne Broch Siqueira, Jenevaldo Barbosa da Silva e Rafael Romero Nicolino;
Zootecnia – Adalfredo Rocha Lobo Júnior, Diego Azevedo Mota, Marcelo Bastos Cordeiro, Saulo Alberto do
Carmo Araújo e Thiago Vasconcelos Melo. 5- Aprovação do Memorando 21/ICA de 27 de outubro de 2016,
encaminhado ao Magnífico Reitor, Gilciano Saraiva Nogueira, relatando as perspectivas para o ICA. O
Presidente leu o documento e explicou que foi redigido com a parceria das Coordenações Acadêmicas após
reunião com Pró-Reitorias e em uma situação diferente da atual, o que exigiria uma reconstrução do texto,
considerando as novas informações como o não cumprimento da pactuação do MEC com a UFVJM em relação
a negativa das vagas para concurso docente. Após longa discussão foi deliberado que a Direção redigiria um
novo documento com texto atualizado a ser analisado por todos os conselheiros para posterior apreciação em
reunião extraordinária, marcada para próxima terça-feira, 1º de novembro, às 8 horas e 30 minutos.
INFORMES: 1- Conforme parecer 246 da Procuradoria Federal Junto à UFVJM, ficou decidido que o parecer
nº. 112 UFVJM-DIA/PFMG/PGF/AGU-2012 permanece em conformidade com a legislação que rege a
matéria no que concerne a pessoas portadoras de deficiência, quanto aos que se autodeclararem negros ou pardos
será reservado percentual fixo de 20% das vagas e será aplicado sempre quando as vagas do concurso forem
iguais ou superiores a três. O Vice-Diretor explicou que a consulta foi feita para corrigir a interpretação usada
pela UFVJM que não separa as vagas por área e considera o número geral para esse cálculo e, de acordo com o
parecer, a situação não será alterada. III- OUTROS ASSUNTOS: 1- A professora Jeanne apresentou uma
proposta de criação de comissão para discutir a produção de um documento que servirá de regulamento para
todos os colegiados referente a planejamento de atividades no cumprimento da carga horária docente, 40 horas
semanais, que deverá ser entregue semestralmente. Explicou que essa iniciativa será importante para estimular o
estudo e equilibrar os esforços. Professor Angelo, destacou a importância de cautela na produção deste
regulamento para evitar incoerências que poderiam provocar manipulação do sistema. A Direção se encarregou
de indicar uma comissão interdisciplinar, que aprofundará o assunto para futura criação do documento. 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
presentes. Unaí, vinte sete de outubro 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.
___________________________________
Elaine Jacinto Sulzbach
Secretária da Congregação

_________________________________________
Saulo Alberto do Carmo Araújo
Presidente da Congregação

