
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CAMPUS-UNAÍ

ATA DA 1ª SESSÃO, SENDO A 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS- ICA.

Às quatorze  horas do dia dezesseis de abril de dois mil e quinze, na  biblioteca, verificado o quorum, teve início a 

primeira  (1ª)  sessão  ordinária  da Congregação do Instituto  de  Ciências  Agrárias-  ICA, sob a  presidência  do 

Professor Fernando França da Cunha e contando com as presenças de Alex Sander Dias Machado, Anderson 

Alvarenga Pereira, Fabrício da Silva Terra, Ivan Pereira Souza, Márcia Regina da Costa, Marcos Thablo Silva e 

Souza, Thiago Alves Magalhães, Thiago Vasconcelos Melo, Washington Oliveira Campos. O senhor presidente 

abre a sessão e torna empossados os membros da Congregação, que foram eleitos no dia primeiro de abril de dois 

mil e quinze,através de chapa única,  e lavrada portaria de número dezenove do dia dois de abril de dois mil e  

quinze. A pauta anteriormente enviada a todos os membros passa a ser lida e  discutida. I – EXPEDIENTE:A) 

RECEBIDA:1) COMUNICAÇÕES INTERNAS: Comunicação interna nº 79/2015/PROAD, de trinta de  março 

de dois mil e quinze, em que o Pró-Reitor em exercício, encaminha a resposta da solicitação de um novo projeto 

para o Hospital Veterinário justificando improbidade administrativa.2- Comunicação interna nº 752/2015/GAB, de 

oito de  abril de dois mil e quinze , em que o Pró-Reitor em exercício,  encaminha o convite da ABCZ para 

participar  da  81º  ExpoZebu  que  acontecerá  no  período  de  três  a  dez  de  maio  próximo,  em Uberaba-MG.2) 

OFÍCIOS:  Ofício  nº  002/2015/AAEI,  de  dez  de   abril  de  dois  mil  e  quinze,  da  Assessoria  de  Assuntos 

Estratégicos e Institucionais/UFVJM, para entregar o plano diretor físico do Campus de Unaí.3) PORTARIAS: 

Portaria  nº  506/2015/GAB,  de  quatro  de  março  de  dois  mil  e  quinze,  da  Reitoria  designando  a  comissão 

permanente de recebimento de material de consumo do campus de Unaí: Getúlio Neves Almeida (Presidente), 

Denice Pereira Santana (Membro), Luísa Silvestre Freitas Fernandes (Membro), Kátia Vieira Souto Lepesquer 

Landin (Suplente) e Marcos Thablo Silva e Souza (Suplente) Portaria nº 507/2015/GAB, de quatro  de março de 

dois mil e quinze, da Reitoria designando a comissão permanente de recebimento de material  permanente do 

campus de Unaí: Juliene Faria Porto (Presidente), Everaldo Evangelista Botelho (Membro),  Vanessa de Jesus 

Toledo  Avelar  (Membro),  Beatriz  Oliveira  Lopes  (Suplente)  e  Jamille  Araújo  Paixão  (Suplente).B) 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA:1) OFÍCIOS: Ofício 23/2015/ICA de vinte e quatrode fevereiro de dois 

mil e quinze ao Tenente Coronel Jair Rosa Lemos, Comandante do 28° Batalhão de Polícia Militar de Unaí, MG 

solicitando reforço na vigilância rotineira diurna e noturna aos redores do ICA. Ofício 25/2015/ICA de 25 de 

fevereiro  de  dois  mil  e  quinze,  ao  Professor  Thiago  Vasconcelos  Melo  dando ciência  e  aceite  a  criação  da 

Empresa  Júnior  Assistência  ao  Crédito  Rural  para  a  Agricultura  Familiar  nas  instalações  do  ICA.  Ofício 

30/2015/ICA de quatro de março de dois mil e quinze ao Pró-Reitor de Administração Professor. Doutor. Paulo 

César de Resende Andrade para devolução do cartão corporativo em nome UFVJM Saulo A. C. Araújo. Ofício 

33/2015/ICA  de  quatro  de  março  de  dois  mil  e  quinze  à  Empresa  Total  Vision  Consultoria  e  Engenharia 



solicitando entrega de correspondência até às doze horas das quartas-feiras. Ofício 41/2015/ICA de dez de Março 

de dois mil e quinze para o Professor Rogério Ribas Lange, Diretor Hospital Veterinário da UFPR, solicitando o  

Projeto Arquitetônico do Hospital Veterinário UFPR. Ofício 47/2015/ICA de dezenove de março de dois mil e 

quinze ao Professor Doutor Paulo César de Resende Andrade, Pró-reitor de Administração da UFVJM, propondo 

mudanças no cercamento Fazenda ICA. Ofício 53/2015/ICA de vinte e sete de março de dois mil e quinze ao 

Professor Doutor Paulo César de Resende Andrade,  Pró-reitor de Administração solicitando um novo Projeto 

Arquitetônico  para o Hospital  Veterinário-ICA. Ofício 55/2015/ICA de trinta  março de dois mil  e  quinze ao 

Senhor Petrônio Cordeiro Valadares, Diretor do SAAE Unaí-MG, solicitando a Limpeza da Caixa D’água do ICA. 

Ofício 65/2015/ICA de quatorze de abril de dois mil e quinze ao Senhor Reitor repassando o relatório detalhado 

sobre o furto no ICA/UFVJM e sugestões para a melhoria da segurança no local.2) PORTARIAS: Portaria n.º 05, 

de  vinte  e  seis  fevereiro  de  dois  mil  e  quinze,  designando  os  técnicos  administrativos  JAYME  TADEU 

MACHADO e JULIENE FARIA PORTO para autorizar requisições de abastecimento e realizar o controle de 

saída dos veículos pertencentes à frota do ICA/UFVJM. Portaria n.º 17, de trinta de março de dois mil e quinze 

designando o  docente  ALEX SANDER DIAS MACHADO como responsável  pelo  projeto  Arquitetônico  do 

Hospital Veterinário do Instituto de Ciências Agrárias, campus Unaí. Portaria n.º 18, de trinta de março de dois 

mil  e  quinze,  designando  os  docentes  ANDERSON ALVARENGA PEREIRA (Presidente),  FABRÍCIO DA 

SILVA  TERRA  (Vice-presidente),  JEANNE  BROCH  SIQUEIRA  (membro),  MÁRCIA  REGINA  COSTA 

(membro),  RAFAEL FARIA CALDEIRA (membro)  para comporem a comissão de criação da Resolução de 

Afastamento para estudos dos Docentes e Técnicos do ICA.C) REFERENDAR: Manifesto favorável da direção 

do ICA a  redistribuição  por  permuta  dos  servidores  Ailton  Carvalho Barbosa  (IFSULDEMINAS) e  Antônio 

Carvalho Caixeta (ICA).II – ORDEM DO DIA: ASSUNTOS: Emenda Parlamentar (Deputado Federal Padre 

João).  Hospital  Veterinário.  Termo  de  referência  (Cercamento  e  Adequação  dos  Laboratórios  de  Anatomia, 

Biologia II e Sala de Professores III – OUTROS ASSUNTOS. Em relação à portaria de número dezoito (18), que 

trata  da  Comissão  de  afastamento  dos  Docentes,  foi  solicitado  a  alteração  dos  membros  presidente  e  vice-

presidente, ficando assim composta por: Fabrício da Silva Terra- Presidente, e Anderson Alvarenga Pereira  como 

Vice-  Presidente,  quanto aos outros membros,  não houve alteração.  Quanto ao afastamento dos Técnicos  em 

Administrativos, os mesmos deverão providenciar uma comissão própria. Em relação ao referendo  que trata da 

redistribuição de Ailton Carvalho Barbosa e Antônio Carvalho Caixeta, o Presidente pede a manifestação de todos 

a favor ou contra, e todos se manifestam a favor da redistribuição dos mesmos, sem nenhum ônus financeiro ao 

ICA.  O  professor  Anderson  Alvarenga  Pereira  fala  da  visita  do  Deputado  Federal  Padre  João   ao  Campus 

provisório e definitivo e do seu  interesse  em contribuir na construção através de verba parlamentar((( valor??))  e 

que o mesmo gostaria que uma parte fosse investida na cantina para refeição dos estudantes. O Presidente pede 

que seja formada uma comissão para estudos e levantamento de custo e os setores que serão melhorados com essa 

doação, e com a aprovação de todos fica assim composta a  Comissão  de Adequação do Campus Provisório do 

Instituto de Ciências Agrárias -ICA: Saulo Alberto do Carmo Araújo- Presidente, Anderson Alvarenga Pereira- 

Membro, Cléa Cunha Peres- Membro, Jean da Costa Silva- Membro, Jeanne Broch Siqueira- Membro, Leandro 

Augusto Félix Tavares- Membro, Thiago Alves Magalhães- Membro. Com referência ao Hospital Veterinário o 



senhor presidente pede a palavra do professor Alex Sander Dias Machado, responsável pelo projeto Arquitetônico 

do Hospital Veterinário do Instituto de Ciências Agrárias, campus Unaí, para que informe sobre o andamento do 

mesmo. O professor Alex Sander Dias Machado explica a todos os problemas que o Instituto vem enfrentado com 

relação a planta do hospital veterinário, como por exemplo a falta de equipamento para manejo e transporte de 

animais de grande e pequeno porte quando da realização de cirurgias, e que a planta está fora da atual legislação 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária- CFMV e com as novas exigências, surge a preocupação da não 

aprovação da atual Planta e da necessidade de adequação da mesma ou da criação de uma nova Planta para a 

construção hospital veterinário do ICA. Em reunião com o reitor realizada em dezoito de março de dois mil e 

quinze no ICA, foi agendada uma reunião em Diamantina para tratar desses assuntos, e nesta reunião  realizada 

no dia vinte e um de março de dois mil e quinze em  Diamantina, definiu-se como primeira ação para a possível 

alteração da planta do hospital  veterinário do ICA, uma visita técnica à Universidade Federal do Paraná para 

conhecer o hospital veterinário da Universidade e também adquirir uma cópia da planta para que possa servir 

como  referência.  Esta  visita  técnica  à  UFPR  será  realizada  pelo  professor  Alex  Sander  Dias  Machado,  a 

engenheira civil do Instituto de Ciências Agrárias, o Magnífico Reitor ou seu representante. O senhor presidente 

informa que visitou o Pró-Reitor da Proad  para tentar viabilizar um termo de referência para mudança de local da  

cerca do Campus definitivo, onde seria construído um muro ou cancela com segurança para evitar que os animais 

e vizinhos circulassem dentro da universidade, mas que até a presente data não recebeu nenhuma resposta do 

mesmo. O professor Anderson Alvarenga Pereira complementa esta informação, e diz que o Plano Diretor da 

fazenda já foi aprovado pelo CONSU, e que essa mudança seria difícil uma vez que geraria nova licitação, mas 

que deveria ser tentado antes de solicitar uma nova aprovação, uma reunião com o senhor Bordon, proprietário da 

fazenda vizinha para saber se o mesmo não teria algo contra essas mudanças.  Com relação a adequação dos 

laboratórios de Anatomia, Biologia II e sala dos professores, o senhor presidente informa que já está sendo feito o 

levantamento de demanda de material e equipamento para reforma dos mesmos (parte elétrica, ar- condicionado, 

containers,  etc),  e  ainda  será  verificado  junto  ao  responsável  pela  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros 

(Unimontes), a possibilidade de liberação para a utilização de outras salas. Sobre o processo eleitoral para Diretor 

e coordenadores do ICA, fica decidido que será iniciado em agosto de dois mil e quinze, após a  posse do novo 

reitor da UFVJM que ocorrerá em julho de dois mil e quinze. O senhor presidente informa que ainda não foi 

liberado o orçamento para o ano de dois mil e quinze, por isso a Adcon, empresa terceirizada não está sendo paga, 

e dessa forma, pede que não seja realizada viagens para que não gera o pedido de diárias, até que essa situação 

seja regularizada.  O professor Anderson Alvarenga Pereira,  informa que como ele assumiu o cargo de Vice- 

Diretor foi aberta uma vaga titular e suplente para o Conselho Universitário- CONSEPE, e uma vaga para titular e 

suplente para o Conselho de Extensão e Cultura- COEXC, fica assim formada a Comissão Eleitoral para eleição 

dos  membros  que  representarão  estes  dois  conselhos:  Fabrício  da  Silva  Terra-  Membro,  Alex  Sander  Dias 

Machado- Membro, Marcos Thablo Souza e Silva- Secretário. Quanto ao furto ocorrido dentro do ICA, informa 

que foram feitas  as devidas ocorrências  policiais,  e  que os mesmos foram enviados ao Reitor  com o devido 

relatório de detalhamento. O discente Ivan Pereira Souza informa que vários alunos têm reclamando do uso do 

cigarro  dentro  da  universidade  e  pede  que  sejam  tomadas  as  devidas  providências,  informação  esta  que  é 



prontamente atendida pelo presidente. Em seguida o Sr Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada 

a presente sessão, da qual lavrei a presente ata que vai devidamente assinada por mim e, após aprovada, pelo Sr 

Presidente  e  anexada  a  lista  com  assinatura  dos  demais  presentes.  Unaí,  dezesseis  de  abril  de  dois  mil  e 

quinze.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.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.
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