
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

CAMPUS - UNAÍ

ATA DA 15ª SESSÃO, SENDO A 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 

DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA.

Às oito horas e trinta minutos do dia primeiro de novembro de dois mil e dezesseis, na sala um da UFVJM –  

Campus Unaí, verificado o quorum, teve início a 15ª sessão da Congregação do Instituto de Ciências Agrárias - 

ICA, sendo a 3ª sessão em caráter extraordinário, sob a Presidência do Diretor do ICA, 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; Wesley Esdras Santiago, 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; Brenda Garcia, representante Técnico Administrativo; Washington 

Oliveira Campos, representante discente; Ivan Pereira Souza, representante discente. Declarando aberta a sessão, 

o Sr.  Presidente cumprimentou todos os conselheiros e apresentou o assunto que motivou a convocação da 

reunião extraordinário. I – ORDEM DO DIA: ASSUNTOS: 1- Discussão sobre os possíveis cenários para o 

ICA baseado no memorando 21/ICA/2016. O Presidente iniciou indagando os conselheiros sobre a produção de 

um documento que relate os possíveis cenários, visto que todos apresentam impactos difíceis de se mensurar. 

Após discussão foi decidido pela produção do documento e assim discutido pontos que o norteariam. De início 

foi analisado se há disponibilidade de entrada de discentes para o primeiro semestre de 2017. De acordo com 

informações  da  Professora  Márcia,  como será  necessário  ofertar  as  disciplinas  do  1º  semestre  para  alunos 

remanescentes  é  possível  permitir  a  entrada de calouros,  uma vez que será criada  uma estrutura  para esse 

atendimento,  otimizando  assim o  espaço  físico  e  o  corpo  docente.  Considerada  pertinente  a  colocação  da 

professora e após verificação dos números das últimas entradas através do SASI, foi feito encaminhamento de 

permitir entrada pelo SASI e SISU, sendo 15 vagas para cada, somente para o primeiro semestre de 2017. O 

Presidente solicitou uma consulta à PROGRAD quanto a possibilidade de se fazer essa distribuição de vagas e, 

dsegundo  a  Pró-Reitora,  isso  é  possível,  mas  deve  ser  encaminhada  para  apreciação  no  CONSEPE.  Sem 

nenhuma abstenção foi aceito o encaminhamento de proposição ao CONSEPE da entrada de alunos usando os 

dois processos de seleção de acordo com a distribuição anterior, com a ressalva de que no 2º semestre de 2017 a 

situação será novamente analisada de acordo com a estrutura a época. A inclusão da Continuidade pós BCA no 



documento foi o segundo ponto abordado. O assunto foi debatido em assembleia dos docentes, que decidiram 

pela transição para o profissionalizante, suportando o 1º semestre de 2017 caso não haja novas vagas docente. 

Decisão que foi discutida e aceita também na reunião da Congregação em 27 de outubro. Depois de amplo 

debate, por unanimidade, todos entenderam que é  necessário incluir no documento a transição, desde que 

seja ressaltado que a estrutura física, administrativa e corpo docente só atendem o 1º semestre de 2017, 

além de prejudicar as atividades de pesquisa e extensão. Por último o Presidente coloca em apreciação o 

destino do memorando 21/ICA e dá como opção, torná-lo sem efeito. A opção foi aprovada por unanimidade. 

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 novembro de dois mil e dezesseis.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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