
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

CAMPUS - UNAÍ

ATA DA 18ª SESSÃO, SENDO A 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO

DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA.

Às oito horas e trinta minutos do dia onze de abril de dois mil e dezesseis, na sala três da Unimontes – Campus  

Unaí, verificado o quorum, teve início a 18ª sessão da Congregação do Instituto de Ciências Agrárias - ICA, 

sendo a 14ª sessão em caráter ordinário, sob a Presidência do Diretor do ICA, professor Saulo Alberto do 

Carmo Araújo, contou com a presença dos conselheiros: Leandro Augusto Felix Tavares, Vice-Diretor do ICA; 

Anderson Alvarenga Pereira, Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Agrárias; Diego Azevedo 

Mota, Coordenador do curso de Zootecnia; Leonardo Barros Dobbss, Coordenador do curso de Agronomia; 

Jefferson  Luiz  Antunes  Santos,  Vice-Coordenador  do  curso  de  Engenharia  Agrícola  e  Ambiental;  Rafael 

Romero Nicolino, Coordenador do curso de Medicina Veterinária. Não houve representação Discente, Docente 

e Técnico Administrativo porque os processos de consulta ainda não foram homologados. Declarada aberta a 

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

16ª  e  17ª  sessões,  que  foram  aprovadas  sem  restrições.  Em  seguida  houve  a  confirmação  de  ciência  e 

concordância  referente  a  correspondências  recebidas  e  emitidas  pelo  Instituto  de  Ciências  Agrárias  como 

descritas  a  seguir:  A)  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS:  1)  INTERNAS:  1-  Correspondência 

encaminhada pela servidora Maria de Fátima Pereira, solicitando afastamento de suas atividades no período de 

13 a 14 de fevereiro para Qualificação de Doutorado em Ciências. 2- Ofício nº 074/CPPD, de 13 de fevereiro 

de 2017, encaminhando parecer que aprova a Progressão da docente Tania Pires da Silva,  da classe A de 

Professor Adjunto, nível 1 para classe A de Professor Adjunto nível 2. 3- Ofício encaminhado pela docente 

Mírian da Silva Costa Pereira, solicitando encaminhamento de Relatório para Progressão Funcional à CPPD. 4- 

Correspondência  encaminhada  pela  docente  Janaína  Fernandes  Gonçalves  solicitando  afastamento  das 

atividades acadêmicas no ICA pelo período de 20 a 23 de março para participar do 5ª Semana de Integração da  

UFVJM  (SINTEGRA).  5-  Ofício  encaminhado  pela  docente  Heloisa  Maria  Falcão  Mendes  solicitando 

afastamento das atividades acadêmicas no ICA pelo período de 20 a 23 de março para participar do 5ª Semana 

de Integração da UFVJM (SINTEGRA). 6- Comunicação dos Técnicos Administrativos em 14 de março de 

2017, referente à paralisação Nacional da categoria que ocorreu em 15 de março de 2017. 7- Memorando nº 

02/Coordenação  do  BCA,  de  14  de  março  de  2017,  solicitando  prorrogação  do  Edital  nº  261,  área  de 

conhecimento em Introdução à Pedologia / Gênese, Morfologia e Classificação dos solos. 8- Memorando de 

resposta ao ofício nº 346/Proad, encaminhado à Direção do ICA pela Responsável Técnico Médico Veterinário, 



professora Amanda Melo Sant’Anna Araújo, pela Fazenda Santa Paula, Campus Unaí, com nota Técnica a 

respeito  de procedimentos  e  serem adotados  na Fazenda.  B) CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 1) 

OFÍCIOS: 1- Ofício nº 04, de 10 de fevereiro de 2017, solicitando o IEF-MG doação de mudas para plantio no 

Campus  definitivo.  2-  Ofício  nº  05,  de  20  de  fevereiro  de  2017,  informando  à  PROPLAN  da  previsão 

orçamentaria para o Campus de Unaí e o Instituto de Ciências Agrárias. 3-  Ofício nº 06, de 20 de fevereiro de 

2017, solicitando providências à Reitoria a respeito das Funções que envolvem as Gestões Administrativa e 

Acadêmica do Campus Unaí.  4- Ofício nº 07, de 21 de fevereiro de 2017, encaminhado ao Colégio Nossa 

Senhora do Carmo solicitando uso do ginásio poliesportivo para uso dos discentes da UFVJM. 5- Ofício nº 08, 

de 23 de fevereiro de 2017, encaminhando esclarecimentos à Reitoria a respeito das Gestões Administrativa e 

Acadêmica. 6- Ofício nº 09, de 02 de março de 2017, encaminhado à Secretaria de Esportes do Município de 

Unaí solicitando uso do ginásio Poliesportivo para uso dos discentes da UFVJM. 7- Ofício nº 10, de 14 de 

março de 2017, encaminhado à docente Ingrid Horak Terrra respondendo positivamente a sua solicitação de 

redistribuição, condicionada a reciprocidade de código de vaga docente. 8- Ofício nº 11, de dezesseis de março 

de 2017, solicitando à Câmara Municipal de Unaí o uso do plenário no dia 04 de maio para Colação de Grau da 

1ª turma do Curso de Bacharelado em Ciências Agrárias. 2) MEMORANDOS: 1- Memorando nº 33, de 14 de 

fevereiro de 2017, encaminhado à CPPD documentação para Progressão Funcional da docente Débora Ribeiro 

Orlando. 2- Memorando nº 34, de 14 de fevereiro de 2017, solicitando ao Reitor substituição de membro em 

Comissão de Estágio Probatório das servidoras Kátia Vieira Souto L. Landim, Thaís Cristina do Nascimento e 

Fabiana Nunes da Costa. 3- Memorando nº 35, de 14 de fevereiro de 2017, solicitando ao Reitor substituição 

de membro em Comissão de Estágio Probatório dos servidores Everaldo Evangelista Botelho,  Evandro da 

Silva Souto e Getúlio Neves Almeida. 4- Memorando nº 36, de 14 de fevereiro de 2017, solicitando ao Reitor 

substituição de membro em Comissão de Estágio Probatório da servidora Luísa Silvestre Freitas Fernandes. 5- 

- Memorando nº 37, de 14 de fevereiro de 2017, encaminhando à CPPC documentação para Aceleração da 

Promoção do docente Leandro Ribeiro de Andrade Belo. 6- Memorando nº 38, de 14 de fevereiro de 2017, 

encaminhando à  PROGEP relatório  final  da  avaliação de  Estágio  Probatório  do  docente  Leandro  Ribeiro 

Andrade Belo. 7- Memorando nº 39, de 21 de fevereiro de 2017, encaminhando indicação das docentes Janaína 

Fernandes Gonçalves e Heloisa Maria Falcão Mendes, respectivamente titular e suplente, para representarem o 

ICA na  CPPD.  8-  Memorando  nº  40,  de  21  de  fevereiro  de  2017,  indicando  docentes  para  comporem 

representação do ICA no Conselho de Curadores, sendo eles: Titular, Hermes Soares Rocha; Suplente, Cláudia 

Braga Pereira Bento; Titular, André Medeiros de Andrade; Suplente, Thaís Rabelo dos Santos. 9- Memorando 

nº 41, de 21 de fevereiro de 2017, encaminhando à CPPD documentação para Progressão Funcional de Mírian 

da Silva Costa Pereira. 10- Memorando nº 42, de 22 de fevereiro de 2017, retificação do memorando 40, 

retirando a indicando para representação do ICA no Conselho de Curadores os docentes Hermes Soares Rocha 

e Cláudia Braga Pereira Bento, receptivamente Titular e suplente. 11- Memorando nº 43, de 23 de fevereiro de 

2017, solicitando ao Reitor substituição de membro em Comissão de Estágio Probatório de servidores. 12- 

Memorando nº 44, de 23 de fevereiro de 2017, solicitando à PROGEP lavratura de portaria com indicação de  

Comissão de Estágio Probatório de Carla Fernandes Paz de Oliveira. 13- Memorando nº 45,  de 23 de fevereiro 



de 2017, solicitando à PROGEP lavratura de portaria com indicação de Comissão de Estágio Probatório de 

Denise Mila Teixeira de Sousa. 14- Memorando nº 46, de 02 de março de 2017, encaminhado à CPPD  a 2ª  

indicação  de  representação  do  ICA no  Conselho  de  Curadores,  Titular,  Hermes  Soares  Rocha;  Suplente, 

Emerson Bastos. 15- Memorando nº 47, de 06 de março de 2017, encaminhando à PROGEP relatório final de 

avaliação de Estágio Probatório do docente Adalfredo Rocha Lobo Júnior. 16- Memorando nº 50, 10 de março 

de 2017, solicitando à PROGEP lavratura de portaria com indicação de Comissão de Estágio Probatório do 

servidor Dani Diogo Tadeu Santana. 17- Memorando nº 51, de 10 de março de 2017, solicitando à PROGEP 

lavratura de portaria com indicação de Comissão de Estágio Probatório da servidora Elaine Jacinto Sulzbach. 

18-  Memorando nº 52, de 10 de março de 2017, solicitando à PROGEP lavratura de portaria com indicação de 

Comissão de Estágio Probatório da servidora Lucélia Silva Santos Queiroz. 19- Memorando nº 53, de 10 de 

março de 2017, solicitando à PROGEP lavratura de portaria com indicação de Comissão de Estágio Probatório 

da servidora  20-  Memorando nº 54, de 10 de março de 2017, solicitando à PROGEP lavratura de portaria com 

indicação de Comissão de Estágio Probatório do servidor Igor Alexandre de Souza. 21-  Memorando nº 55, de 

10 de março de 2017, solicitando à PROGEP lavratura de portaria com indicação de Comissão de Estágio 

Probatório do servidor Rafael Eduardo Vansolini de Oliveira. 22- Memorando nº 56, de 13 de março de 2017, 

encaminhando  à  PROGEP relatório  de  frequência  do  professor  substituto  Filipe  das  Neves  Rizzo.  23- 

Memorando nº 57, de 16 de março de 2017, encaminhando à PROGEP solicitação de prorrogação de concurso, 

Edital nº 261, área de conhecimento em Introdução à Pedologia / Gênese, Morfologia e Classificação dos solos. 

24- Memorando nº 58, de 20 de março de 2017, solicitando à PROGEP publicação de Edital de Processo 

Seletivo Simplificado para Professor Voluntário.  C) PORTARIAS: 1) LAVRADAS NO ICA: 1- Portaria nº 

09 de 13 de fevereiro de 2017, comunicando o afastamento da servidora Maria de Fátima Pereira, no período 

de  13  a  14  de  fevereiro  para  Qualificação  de  Doutorado.  2-  Portaria  nº  10  de  15  de  fevereiro  de  2017, 

comunicado o afastamento do professor Saulo Alberto do Carmo Araújo, no período de 16 a 17 de fevereiro de 

2017, para ministrar aulas no curso de Pós-graduação em Zootecnia da UFVJM, em Diamantina. 3- Portaria nº 

11 de 21 de fevereiro de 2017, designando como responsável pelo Laboratório Multidisciplinar de Ciências 

Agrárias a professora Ingrid Horak Terra, em substituição ao professor Leandro Augusto Felix Tavares. 4- 

Portaria nº 12 de 21 de fevereiro de 2017, designando como responsável pelo Laboratório Multidisciplinar em 

Ciências Básicas I do ICA a professora Cláudia Braga Pereira Bento, em substituição à professora Mírian Silva 

Costa Pereira. 5- Portaria nº 13 de 21 de fevereiro de 2017, localizando o servidor Igor Alexandre de Souza no 

Laboratório Multidisciplinar de Ciências Agrárias. 6- Portaria nº 14 de 02 de março de 2017, tornando sem 

efeito portaria nº 04 de novembro de 2015, que trata da designação de docentes para representação do ICA no 

Conselho de Curadores. 7- Portaria nº 15 de 03 de março de 2017, comunicando o afastamento da professora  

Micheline Carvalho Silva, no dia 03 de março de 2017, para participar de Banca de Projeto de Mestrado.  8- 

Portaria nº 16 de 07 de março de 2017, designando Comissão responsável por organizar e coordenar o processo 

de consulta aos docentes e Técnicos Administrativos na escolha de representantes da Congregação do ICA: 

Leandro Ribeiro de Andrade Belo, Wesley Esdras Santiago e Denise Mila Teixeira de Sousa. 9- Portaria nº 17 

de 07 de março de 2017, comunicando o afastamento da professora Cláudia Braga Pereira, entre os dias 02 e 



12 de maio de 2017, para ministrar disciplina condensada na Universidade Federal da Amazônia. 10- Portaria 

nº 18 de 16 de março de 2017, comunicando o afastamento da professora Janaína Fernandes Gonçalves, no 

período de 20 a 22 de março de 2017, para participar da 5ª edição da Semana de Integração do Ensino na 

UFVJM, em Diamantina. 11- Portaria nº 19 de 16 de março de 2017, comunicando o afastamento da professora 

Heloisa Maria Falcão, no período de 20 a 22 de março de 2017, para participar da 5ª edição da Semana de 

Integração do Ensino na UFVJM, em Diamantina. 2) LAVRADAS EM DIAMANTINA: 1- Portaria nº 71, de 

09 de janeiro de 2017, concedendo incentivo à qualificação a servidora Elaine Jacinto Sulzbach. 2- Portaria nº 

76, de 09 de janeiro de 2017, designando membros do Conselho Universitário os docentes a seguir: titular, 

Rafael  Romero  Nicolino;  Suplente,  Jenevaldo  Barbosa  da  Silva;  titular,  Angelo  Danilo  Faceto;  suplente, 

Joicymara Santos Xavier. 3- Portaria nº 107, de 12 de janeiro de 2017, concedendo Licença Paternidade ao 

professor  Thiago  Vasconcelos  Melo.  4-  Portaria  nº  108,  de  12  de  janeiro  de  2017,  prorrogando  Licença 

Paternidade ao professor Thiago Vasconcelos Melo. 5- Portaria nº 126, de 16 de janeiro de 2017, cessando os 

efeitos da Portaria nº 3041, de 06 de dezembro de 2016 referente à criação da Coordenadoria de Administração, 

Campus Unaí. 6- Portaria nº 127, de 16 de janeiro de 2017, cessando os efeitos da Portaria nº 3053, de 06 de 

dezembro de 2016 referente à criação da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, Campus Unaí. 7- 

Portaria nº 142, de 17 de janeiro de 2017, designando o servidor Getúlio Neves Almeida para substituir o 

Responsável pela manutenção do ICA, no período de 02 a 21 de dezembro de 2016. 8- Portaria nº 200, de 20 

de  janeiro  de  2017,  dispensando  a  professora  Márcia  Regina  da  Costa  da  Função  Comissionada  de 

Coordenadora do Curso de Agronomia do ICA. 9- Portaria nº 201, de 20 de janeiro de 2017, designando o 

professor  Leonardo  Barros  Dobbss  para  exercer  a  Função  Comissionada  de  Coordenador  do  Curso  de 

Agronomia do ICA a partir de 23 de janeiro de 2017. 10- Portaria nº 202, de 20 de janeiro de 2017, designando  

o professor Alceu Linares  de Pádua Júnior como Vice-Coordenador do Curso de Agronomia do ICA. 11- 

Portaria nº 207, de 23 de janeiro de 2017, autorizando o afastamento da professora Micheline Carvalho Silva, 

no período de 16 a  24 de fevereiro de 2017,  para participar  de expedição de campo nas Ilhas  Malvinas, 

Falklands.  12- Portaria nº 250, de 30 de janeiro de 2017, autorizando o afastamento do país ao professor  

Wesley Esdras Santiago, no período de 13 a 22 de fevereiro,  para participar de reunião e visita técnica à  

Universituy of Florida nos Estados Unidos. 13- Portaria nº 314, de 07 de fevereiro de 2017, homologando o 

resultado da Avaliação de Estágio Probatório do docente Wellington Ferreira Campos. 14- Portaria nº 554, de 

07 de março de 2017, concedendo Progressão ao professor Angelo Danilo Faceto do nível 1 para o nível 2, da 

classe A - denominação de Professor Adjunto A. 15- Portaria nº 568, de 07 de março de 2017, homologando o 

resultado da Avaliação de Estágio Probatório do servidor Leandro Augusto Felix Tavares. D) REFERENDAR: 

1- Ofício nº 10, de 14 de março de 2017, no qual a Direção do ICA manifestou concordância com pedido de  

redistribuição  da  docente  Ingrid  Horak  Terra,  condicionada  à  reciprocidade  de  código  de  vaga  docente. 

Referendado. 2- Afastamento da servidora Maria de Fátima Pereira, no período de 13 a 14 de fevereiro para 

Qualificação de Doutorado. Referendado.  3- Afastamento do professor Saulo Alberto do Carmo Araújo, no 

período de 16 a 17 de fevereiro de 2017, para ministrar aulas no curso de Pós-graduação em Zootecnia da 

UFVJM, em Diamantina. Referendado.  4- Designação de Comissão responsável por organizar e coordenar o 



processo de consulta aos docentes e Técnicos Administrativos na escolha de representantes da Congregação do 

ICA:  Leandro  Ribeiro  de  Andrade  Belo,  Wesley  Esdras  Santiago  e  Denise  Mila Teixeira de  Sousa. 

Referendado. 5- Afastamento da professora Janaína Fernandes Gonçalves, no período de 20 a 22 de março de 

2017,  para  participar  da  5ª  edição  da  Semana  de  Integração  do  Ensino  na  UFVJM,  em  Diamantina. 

Referendado.  6- Afastamento da professora Heloisa Maria Falcão, no período de 20 a 22 de março de 2017, 

para participar da 5ª edição da Semana de Integração do Ensino na UFVJM, em Diamantina. Referendado. II – 

ORDEM DO DIA: A) ASSUNTOS: 1- Parecer da Comissão de Afastamento Docente do ICA expedido em 07 

de março de 2017. O documento declara que a Comissão apreciou a solicitação de afastamento dos professores 

Emerson Bastos e Jefferson Luiz Antunes Santos, concluindo que a documentação apresentada por ambos, está 

de  acordo  com a  resolução  interna  do  ICA,  que  dispõe  sobre  normas  de  afastamento  docente.  Os  casos 

apresentados  foram  analisados  separadamente.  Iniciou-se  com  a  solicitação  de  afastamento  do  professor 

Jefferson Luiz Antunes Santos e como ele ocupava a cadeira de conselheiro como Vice-Coordenador do curso 

de Engenharia Agrícola e Ambiental, foi informado que não poderia se manifestar como conselheiro e não 

poderia votar. Após discussões o pedido de afastamento foi aprovado por dois anos condicionado a vaga de 

professor  substituto.  Em seguida  o  conselho apreciou a  solicitação  de  afastamento  do  professor  Emerson 

Bastos, que apesar de não constar a solicitação de afastamento dirigida à Congregação foi aceito por já ter 

tramitado na Comissão de afastamento. O pedido foi aprovado também por dois anos condicionado a vaga de 

professor  substituto,  neste  caso com dois  votos  contra.  O Diretor  esclareceu que  é  totalmente a  favor  do 

aperfeiçoamento dos servidores, porém se manifesta contra o pedido por se preocupar com os prejuízos que tal  

situação pode causar aos discentes, uma vez que já há um professor de mesma área afastado pelo mesmo 

motivo.  O Vice-Diretor manifestou a mesma preocupação, assim justificando seu posicionamento contra o 

afastamento. 2- Requerimento de horário especial de servidor estudante, solicitado por Luísa Silvestre Freitas 

Fernandes,  Técnico  em  Patologia  Clínica/Veterinária.  Após  apreciação  dos  documentos  e  verificada  a 

concordância de sua chefia imediata, que declarou, por escrito, concordar com a solicitação, visto que o horário 

especial não causará  prejuízo as atividades da servidora, o conselho aprovou o requerimento por unanimidade. 

3- Aprovação de Termo de Responsabilidade para empréstimo de material esportivo. O Vice-Diretor apresentou 

o  documento  e  informou  que  designará  servidor  para  recebê-lo.  O  termo  foi  aprovado  por  todos.  4- 

Homologação  da  consulta  à  Comunidade  Acadêmica  para  escolha  de  Diretor  e  Vice-Diretor  do  ICA e 

elaboração de Lista Tríplice. A consulta apresentou aceitação da Comunidade Universitária que confirmou a 

escolha da chapa única, O Trabalho Continua, com o seguinte resultado: 131 votos na chapa única, 14 votos em 

branco, 01 voto nulo, contabilizando 146 votos. Depois da leitura do resultado, encaminhado pela Comissão 

organizadora,  a  consulta  foi  homologada  sem  objeções.  Em  seguida,  cumprindo  com  os  requisitos 

regulamentares, foi dada oportunidade para que os conselheiros opinassem na formação da Lista Tríplice, e 

após sugestões, todos concordaram com a seguinte composição: 1 ª opção, professor Saulo Alberto do Carmo 

Araújo,  conforme  consulta  a  comunidade;  2ª  opção,  professor  Leandro  Augusto  Félix  Tavares,  também 

conforme  consulta,  sendo que  o  mesmo compõe  a  chapa  como Vice-Diretor;  3ª  opção,  professor  Thiago 

Vasconcelos Melo, de acordo com deliberação da Congregação, o decano do ICA. 5- Homologação da consulta 



à  Comunidade  Acadêmica  do  ICA para  escolha  de  representação  docente  e  Técnico  Administrativo  na 

Congregação. Foi solicitado que o Recurso em 2ª instância ao Regimento, item 8, tomasse lugar na ordem de 

apreciação, porque caso for deferido, não seria necessário a apreciação do item 5.  Após ampla discussão os 

Conselheiros entenderam que ocorrendo ou não vício insanável no Regimento, o fato de maior relevância foi a 

decisão da Comissão em convocar nova consulta em 12 horas, considerando inadequada a decisão da Comissão 

o Conselho decidiu por maioria dos votos, sendo 5 favoráveis e 2 contra, pela  impugnação  da consulta e 

consequentemente abertura de novo Edital que estabelecerá novos prazos.  Também  foi deliberado a criação de 

nova Comissão para organizar a consulta.  A indicação será feita pela Direção.  6-  Afastamento da docente 

Micheline Carvalho Silva, no período de 17 a 27 de abril de 2017, para ministrar disciplina na pós-graduação 

de Botânica da Universidade de Brasília. Afastamento aprovado. 7- Afastamento do docente Jenevaldo Barbosa 

da  Silva,  no  período  de  15 a  19  de  maio de  2017,  para  processar  amostras  no  Laboratório  de  Doenças 

Parasitárias no Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro.  O afastamento  foi  aprovado.  8-  Recurso  ao  Regimento  que  subsidiou  o  processo  de  escolha  de 

membros  docentes e técnicos Administrativos do Instituto de Ciências Agrárias. Assunto analisado junto ao 

item 5. 9- Afastamento do docente Wellington Ferreira Campos, no período de 15 a 19 de maio, para proferir 

palestra  no  curso  de  Genômica  Florestal  da  Universidade  Federal  de  Lavras.  Afastamento  aprovado.  10- 

Apresentação do desenvolvimento do projeto ICAPROD até o momento, conforme deliberação na 17ª sessão 

da Congregação. A comissão informou que os trabalhos estão em andamento com atividades constantes em 

encontros semanais e comprometeram-se em apresentar relatório final em três meses como acordado na sessão 

anterior. 11- Afastamento dos professores Anderson Alvarenga Pereira, Diego Azevedo Mota, Leonardo Barros 

Dobbss, Marcelo Bastos Cordeiro e Thiago Vasconcelos Melo para participarem do Congresso Brasileiro de 

Zootecnia. O evento ocorrerá no período de 21 a 26 de maio de 2017.  Como os afastamentos coincidem com a  

semana  do  Coordenador  o  presidente  sugeriu  que  tal  decisão  seja  postergada,  e  assim  ser  aprovado  ad 

referendum,  caso  viável.  O  presidente  solicitou  que  na  oportunidade  os  pedidos  sejam  formalizados  e 

acompanhados de comprovação de inscrição. B) OUTROS ASSUNTOS: 1- Requerimento de horário especial 

de  servidor  estudante,  solicitado  por  Getúlio  Neves  Almeida,  Técnico  em  Agropecuária.  O  pedido  teve 

aceitação de toda o conselho e como está disposto em outros assuntos cabe a Direção deferir ad referendum. II- 

INFORMES:  1- Memorando  nº  20/PROACE,  de  24  de  fevereiro  de  2017,  em resposta  ao  memorando 

28/2016/ICA referente à Assistência Psicológica para aluna. Como o assunto trata-se de pauta reservada foi 

solicitado que o público se retirasse do plenário. O documento informa que a assistência para a aluna G.C.M. 

foi solicitada através da servidora Ednalda Gonçalves Maciel,  Técnica em Enfermagem, que tem atendido 

todas as comunicações feitas pela PROACE e assim foi solicitado ao órgão público municipal que a aluna fosse 

atendida pelo mesmo. No entanto, depende de uma fila para início do tratamento. O Vice-Diretor informou que 

as providências citadas no documento já foram tomadas e que a aluna já está na fila aguardando atendimento 

no município. Informou também que o psicológico da Universidade esteve no Campus para atendimento dos 

discentes e a aluna em questão foi atendida. 2- A Biblioteca funcionará em novo horário a partir do próximo 

semestre, considerando demanda que foi verificada pela Bibliotecária, terá funcionamento de segunda-feira a 



sexta-feira das 8 horas às 18 horas sem intervalos.  O informe será encaminhado à Coordenação do BCA para 

ampla divulgação entre os alunos. 3- O Coordenador do BCA, professor Anderson solicitou a palavra para 

informar que os Avaliadores do MEC, apesar das críticas a estrutura física do Campus, elogiaram bastante o 

corpo docente, as publicações e o PCC. 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, vinte quatro de fevereiro de dois mil e dezessete. X.X.X.X

   ___________________________________                      _________________________________________

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


