
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CAMPUS - UNAÍ

ATA DA 20ª SESSÃO, SENDO A 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO

DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de junho de dois mil e dezessete, na sala três da UFVJM – 

Campus Unaí, verificado o quorum, teve início a 20ª sessão da Congregação do Instituto de Ciências Agrárias - 

ICA, sendo a 17ª sessão em caráter ordinário, sob a Presidência do Diretor do ICA, professor Saulo Alberto do  

Carmo Araújo, contou com a presença do Vice-Diretor, prof. Leandro Augusto Felix Tavares e os conselheiros: 

Wellington Ferreira Campos, Vice-Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Agrárias; Ingrid Horák 

Terra,  Vice-Coordenadora  do  curso  de  Engenharia  Agrícola  e  Ambiental;  Rafael  Romero  Nicolino, 

Coordenador do curso de Medicina Veterinária; Cláudia Braga Pereira Bento, Vice-Coordenadora do curso de 

Zootecnia;  Bruno Gomes Vasconcelos,  representante Docente;  Tania Pires da Silva,  representante docente, 

Rafael  Eduardo  Vansolini  de  Oliveira,  representante  técnico-administrativo; Matheus  Onofre  Ribeiro 

Lourenço, representante Discente; José Wilk Dias Santos, representante discente. Houve a ausência justificada 

do professor Leonardo Barros Dobbss, Coordenador do curso de Agronomia. Declarada aberta a sessão, o Sr.  

Presidente cumprimentou todos os conselheiros e colocou em apreciação a discussão da ata da 19ª sessão, que 

foi aprovada sem nenhuma observação. 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 INTERNAS; 1- Memorando nº 148/ PROGRAD, de 19 de maio de 

2017,  solicitando  às  Unidades  Acadêmicas  relação  de  disciplinas/docentes  contemplados  com  bolsas 

monitorias para o ano de 2017. 2- Ofício nº 195/CPPD, de 22 de maio de 2017, encaminhando parecer de 

aprovação de Reconhecimento de Título de interesse da prof.ª Débora Ribeiro Orlando. 3- Memorando 

09/Coordenação do BCA, em 22 de maio de 2017, informando à Direção do ICA da finalização do 

Processo Seletivo para Professor Voluntário, área de Física do Solo que aprovou o candidato Igor 

Alexandre de Souza. 4- Ofício nº 210/CPPD, de 23 de maio de 2017, autorizando a contratação de 

dois  professores  para  substituir  os  docentes  Emerson Bastos  e  Jefferson Luiz  Antunes  Santos.  5- 

Memorando encaminhado pela  prof.  ª  Amanda Melo Sant’Anna Araújo em 31 de maio  de 2017, 

solicitando espaço no Campus provisório para realização de workshop sobre terapia assistidas com 

animais, a ser realizada em 1º de julho de 2017. 6- Memorando 163/PROGRAD, de 02 de junho de  

2017, informando sobre o adiamento da colação de Grau agendada para 06 de junho por solicitação do 

Magnífico  Reitor  para  novo  agendamento  com  sua  presença  na  solenidade.  7-  Memorando 



10/Coordenação do BCA, de 06 de junho de 2017, solicitando aprovação de Edital para processo seletivo 

de professor substituto nas seguintes áreas de conhecimento: 1. Ecologia e Gestão Ambiental, Direito Agrário e 

Ambiental, Geoquímica Ambiental, EAA Poluição Ambiental e áreas afins; 2. Matemática/ Cálculo I, Cálculo 

II, Cálculo III, Cálculo numérico, Geometria Analítica e áreas afins. 8- Correspondência encaminhada pelo 

discente Pedro Henrique Araújo Martins Silveira, em 06 de junho de 2017, com solicitação de autorização para 

realização de evento cultura do Movimento Universitário Cristão Sal & Luz nas dependências do Campus 

Unaí.  9-  Memorando  nº  11/Coordenação  do  BCA,  de  12  de  junho  de  2017,  solicitando  aprovação  de 

distribuição  de  bolsas  monitoria  remunerada  conforme  deliberação  em  reunião  do  Colegiado.  B) 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS; 1) OFÍCIOS: 1- Ofício nº 14, de 29 de maio 2017, solicitando ao 

Secretário de Esportes de Unaí a utilização de quadra de esportes da Unidade de Atenção Integrada para uso 

dos discentes da UFVJM, Campus Unaí. 2- Ofício nº 15, de 29 de maio 2017, solicitando ao Presidente do  

Unaí Colina Clube a utilização do Campo de Futebol para uso dos discentes da UFVJM, Campus Unaí. 3- 

Ofício  nº  16,  de  31  de  maio  de  2017,  solicitando  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Unaí 

disponibilização do Plenário para cerimônia da 1ª Colação de Grau do ICA.  2) MEMORANDOS: 1- 

Memorando nº 100, de 23 de maio de 2017, retificando a indicação para representação do ICA no CONSEPE, 

titular, Tania Pires da Silva e suplente Micheline Carvalho da Silva. 2- Memorando nº 101, de 23 de maio de 

2017,  solicitando  à  CPPD a  prorrogação  do contrato  com o prof.  substituto,  Filipe  das  Neves  Rizzo.  3- 

Memorando nº 102, de 24 de maio de 2017, encaminhando ao Magnífico Reitor e ao Ouvidor da UFVJM 

denúncia de Assédio Moral. 4- Memorando nº 103, de 24 de maio de 2017, informando ao Magnífico Reitor 

sobre  conflitos  entre  servidores  desta  unidade  e  solicita  providências  para  solucionar  o  impasse.   5- 

Memorando nº 104, de 26 de maio de 2017, encaminhando à PROGEP remarcação de férias do servidor Igor 

Alexandre de Sousa. 6- Memorando nº105, de 26 de maio de 2017, encaminhando à Reitoria solicitação de 

substituição de membro em Comissão de Estágio Probatório do servidor Rafael Eduardo Vansolini de Oliveira.

7- Memorando nº 106, de 26 de maio de 2017, encaminhando à Reitoria solicitação de substituição de membro 

em Comissão de Estágio Probatório do Servidor Igor Alexandre de Sousa. 8- Memorando nº 109, de 06 de  

junho de 2017, encaminhando à PROGEPE média final de avaliação de Estágio Probatório do prof. Angelo 

Danilo Faceto. 9- Memorando nº 111, de 07 de junho de 2017, encaminhando a PROGEPE solicitação de 

abertura  de  edital  de  Processo  Seletivo  Simplificado  para  Professor  Substituto  para  as  disciplinas  dos 

professores  Jefferson Luiz  Antunes  e  Emerson Bastos.  10-  Memorando nº  112,  de  19  de  junho de  2017, 

encaminhando a Prograd distribuição de bolsa monitoria para o ICA. 11- Memorandos nº 113 a 122, de 19 de 

junho de 2017,  encaminhado à Chefia  de Divisão de Materiais  solicitação de empenho para aquisição de 

materiais. 12- Memorando nº 125, de 23 de junho de 2017, encaminhando ao Diretor de Infraestrutura da 

UFVJM  considerações sobre o novo planejamento físico do Campus Unaí. C) PORTARIAS; 1) LAVRADAS 

NO ICA: 1- Portaria nº 38, de 15 de maio de 2017, afastamento do prof. Breno Castelo Branco Beirão para 

realização de experimento de estágio pós-doutoral voluntário no Instituto de Pesquisa Tecnológicas de São 

Paulo, no período de 15 a 19 de maio de 2015. 2- Portaria nº 39, de 18 de maio de 2017, afastamento do prof.  



Thiago Vasconcelos  Melo,  no período de 22 a 26 de maio de 2017, para participar  do XXVII Congresso 

Brasileiro de Zootecnia. 3- Portaria nº 40, de 18 de maio de 2017, afastamento do prof. Diego Azevedo Mota, 

no período de 22 a 26 de maio de 2017, para participar do XXVII Congresso Brasileiro de Zootecnia. 4- 

Portaria nº 41, de 18 de maio de 2017, afastamento do prof. Leonardo Barros Dobbss, no período de 22 a 26 de 

maio de 2017, para participar do XXVII Congresso Brasileiro de Zootecnia. 5- Portaria nº 42, de 1º de junho de 

2017, afastamento da servidora Lucélia Silva Santos de Queiroz, no período de 01 a 02 de junho de 2017, para  

participar de capacitação sobre preservação e recuperação de nascentes na cidade de Cabeceira Grande. 6- 

Portaria nº 43, de 05 de junho de 2017, afastamento do professor Rafael Romero Nicolino, para participar do 

XXII Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária em Brasília. 7- Portaria nº 44, de 05 de junho 

de 2017, afastamento da prof. ª Heloisa Maria Falcão Mendes, para participar do XXII Seminário Nacional de 

Educação da Medicina Veterinária em Brasília. 8- Portaria nº 45, de 14 de junho de 2017, designando docentes 

para  comporem a  comissão  de  Avaliação de  Estágio  Probatório  da docente  Joicymara  Santos  Xavier,  em 

substituição da portaria nº 16 de 27 de abril de 2016. 9- Portaria nº 46, de 14 de junho de 2017, designando os 

docentes abaixo relacionados para constituírem Comissão de Infraestrutura do Instituto de Ciências Agrárias, 

Campus Unaí, conforme especificações a seguir:  Representantes do curso de Agronomia: Alceu Linares de 

Pádua Júnior e Wesley Esdras Santiago; Representantes do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental: Ingrid 

Horák Terra e Leandro Augusto Felix Tavares; Representantes do curso de Medicina Veterinária: Amanda Melo 

Sant’Anna Araújo e Jenevaldo Barbosa da Silva; Representantes do curso de Zootecnia: Diego Azevedo Mota 

e  Thiago  Vasconcelos  Melo.  I-  REFERENDAR:  1-  Afastamento  do  prof.  Thiago  Vasconcelos  Melo,  no 

período  de  22  a  26  de  maio  de  2017,  para  participar  do  XXVII  Congresso  Brasileiro  de  Zootecnia. 

Referendado. 2-  Afastamento do prof. Diego Azevedo Mota, no período de 22 a 26 de maio de 2017, para 

participar do XXVII Congresso Brasileiro de Zootecnia.  Referendado. 3-  Afastamento do prof. Leonardo 

Barros Dobbss, no período de 22 a 26 de maio de 2017, para participar do XXVII Congresso Brasileiro de 

Zootecnia.  Referendado. 4- Homologação do Resultado final  da consulta  à  comunidade universitária  que 

subsidiou  a  escolha  de  representantes  Docentes  e  Técnico-administrativo  para  a  Congregação  do  ICA. 

Referendado. 5- Portaria nº 48, de 20 de junho de 2017, que estabelece nova composição da Congregação, 

incluindo atualização dos membros natos e designação dos membros eleitos. Referendado. 6- Afastamento da 

servidora  Lucélia  Silva  Santos  de  Queiroz,  no  período de  01  a  02  de  junho de  2017,  para  participar  de  

capacitação sobre preservação e recuperação de nascentes na cidade de Cabeceira Grande.  Referendado. 7- 

Afastamento do professor Rafael Romero Nicolino, para participar do XXII Seminário Nacional de Educação 

da Medicina Veterinária em Brasília. Referendado. 8- Afastamento da prof. ª Heloisa Maria Falcão Mendes, 

para participar do XXII Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária em Brasília. Referendado. 

II-  ORDEM  DO  DIA:  Conforme  solicitação  justificada  pelo  representante  dos  Técnico-administrativos, 

houve  a  inversão  de  pauta  assim  como  segue;  1- Flexibilização  da  jornada  de  trabalho  dos  Técnico-

administrativos (30 horas), assunto 22 CONSU. A palavra foi dada à servidora Brenda Garcia que argumentou 

sobre pontos da proposta de flexibilização destacando algumas partes do parecer da procuradoria. Em seguida 

outros servidores se manifestaram e depois de uma breve discussão o conselho se posicionou a favor da minuta 



desde que  o  texto  seja  coerente  as  recomendações  da  Procuradoria.  2- Solicitação  de  afastamento  para  o 

professor  Marcelo  Bastos  Cordeiro,  no  período  de  29  a  31  de  agosto  de  2017,  para  participar  do  Salão 

Internacional  de  Avicultura  e  Suinocultura  –  SIAVS-2017,  em São Paulo.  Aprovado por  unanimidade.  3- 

Solicitação de afastamento para o professor Marcelo Bastos Cordeiro,  no período de 30 de julho a 02 de 

agosto, para participar do VII Congresso Brasileiro de Biometeorologia, Ambiência, Comportamento e Bem-

Estar Animal que ocorrerá na Unesp – Campus Jaboticabal. Aprovado por unanimidade. 4-  Férias Docente. O 

Vice-Diretor  fez  uma atualização em relação a  marcação de férias  docente  que  se estende aos  servidores 

lotados no ICA, esclarecendo não ser mais possível marcar férias em período letivo. Informou que esteve com 

a Auditora da UFVJM em Diamantina e  a  mesma lhe  afirmou que não é  permitido férias  neste  período,  

baseado em previsão legal. Houve também a solicitação da PROGEP para não ocorrer acumulo de férias de um 

ano para  o  outro,  com exceção dos  cargos  administrativos  ocupados  por  docentes,  pois  nesses  casos  em 

algumas situações não será possível conciliar os 45 dias do titular do cargo com os do substituto dentro do 

mesmo ano. Ressaltou tratar-se de exigências do MEC reguladas por normativas e que critérios adotados até 

agora pela Direção não serão mais mantidos para os próximos anos, como por exemplo, aceitar até 15 dias 

dentro do período letivo, porém explicou que casos excepcionais que realmente causem impedimento serão 

autorizados. 5- Solicitação de afastamento para o professor Leandro Augusto Felix Tavares, no período de 28 

de julho a 04 de agosto para participar do XLVI Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola que ocorrerá em 

Maceió,  Alagoas.  Item  aprovado  sem  restrição.  III-  OUTROS  ASSUNTOS:  1- Quantitativo  de  vagas 

remanescentes a serem disponibilizadas para o Campus Unaí no próximo edital de seleção. Após discussões 

houve o entendimento de que a melhor opção seria não ocorrer oferta de vagas remanescentes para o ICA no 

próximo semestre  devido à  insuficiência  de espaço físico no Campus provisório.  INFORME:  O setor  de 

transporte do Campus Unaí sugeriu à Direção do ICA que seja feito um estudo para flexibilizar a jornada de 

trabalho dos motoristas, considerando que existe uma convenção coletiva local que estabelece carga horária 

que limita em 44 horas semanais com uma pequena margem para hora extra. Sendo assim a Direção pensou em 

dividir a escala dos dois motoristas de forma que uma possa prolongar em 48 minutos a jornada de segunda a 

sexta e o outro com jornada de 8 horas semanais possa atender as demandas no sábado. Dessa forma solicita 

aos  servidores  que  as  atividades  de  campo  realizadas  no  sábado  sejam  planejadas  observando  essa 

condicionante,  não  podendo  ultrapassar  a  jornada  de  trabalho  dos  motoristas.  Outro  ponto  que  deve  ser 

observado é o encerramento das atividades até as 13 horas aos sábados, sendo esta, uma exigência interna da 

UFVJM. Por fim 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, trinta de junho de dois mil e dezessete. 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


