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

ATA DA 21ª SESSÃO, SENDO A 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA.
Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de julho de dois mil e dezessete, na sala três da UFVJM –
Campus Unaí, verificado o quorum, teve início a 21ª sessão da Congregação do Instituto de Ciências Agrárias ICA, sendo a 4ª em caráter extraordinário. 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; Leonardo Barros
Dobbss, Coordenador do curso de Agronomia; Hermes Soares Rocha, Coordenador do curso de Engenharia
Agrícola e Ambiental; Jeanne Broch Siqueira, Coordenadora do curso de Medicina Veterinária; Marcelo Bastos
Cordeiro, Coordenador do curso de Zootecnia; Bruno Gomes Vasconcelos, representante docente; Tania Pires
da Silva, representante docente, Lucélia Silva Santos de Queiroz, representante técnico-administrativo;
Matheus Onofre Ribeiro Lourenço, representante discente; José Wilk Dias Santos, representante discente.
Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente cumprimentou todos os conselheiros e iniciou os trabalhos
informando que a pauta sugerida foi um atendimento ao que foi solicitado em Reunião realizada em 31 de maio
de 2017 na UFVJM em Diamantina para que os campi de Janaúba e Unaí fizessem discussões nas
Congregações de Unidade em relação aos cenários, até então possíveis, com e sem liberação de vagas docentes
e como após esta reunião houve a liberação de 15 vagas para o ICA, a Direção da unidade acadêmica orientou
as categorias representadas na Congregação a promover assembleias para escolha do melhor cenário dentre os
apresentados através estudos feitos pelas coordenações de curso referente a carga horária docente e pela
Direção referente a investimento e custeio para posterior decisão nesta reunião da Congregação. Após essa
introdução houve uma breve apresentação das propostas e esclarecimentos de algumas adequações referentes
ao exposto em assembleia. Em seguida o Sr. Presidente solicitou aos representantes que declarassem as
decisões então proferidas nas assembleias. Começando com os representantes dos discentes que apresentaram
a implantação dos 4 cursos tradicionais, Agronomia, Engenharia Agrícola, Medicina Veterinária e Zootecnia
sem o BCA como opção escolhida pela grande maioria, na sequência a representante dos técnicoadministrativos apontou o mesmo posicionamento de 4 cursos sem o BCA, também com maioria absoluta e por
último os representantes dos docentes que também optaram pelos 4 cursos sem o BCA. Em seguida abriu-se
para as discussões que culminou nos seguintes encaminhamentos:
1) Manutenção da Modalidade Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Agrárias: por unanimidade os
membros da congregação votaram por não manter o BCA a partir de 2018/I. O conselheiro professor

Anderson Alvarenga Pereira solicitou a inclusão em Ata de justificativa do seu voto. O mesmo
informou que coerente a sua função de Coordenador do BCA e em função de todo o trabalho
pedagógico feito em prol do mesmo, o qual justificaria seu posicionamento a favor da manutenção do
Bacharelado. Entretanto, devido ao novo cenário pedagógico e administrativo, bem como, as decisões
das assembleias aqui citadas apoia a decisão da não manutenção do BCA.
2) Determinação da forma de entrada dos discentes (anual ou semestral): A decisão ocorreu por
unanimidade, ficando decidida a entrada semestral a partir de 2018/I.
3) Determinação do quantitativo de vagas ofertadas (de 40 para 25 vagas / curso): A decisão ocorreu por
unanimidade, ficando decidida a oferta de 25 vagas / curso a partir de 2018/I.
Em suma o Presidente pronunciou a decisão da Congregação: MIGRAÇÃO DO ATUAL PROJETO
PEDAGÓGICO NA MODALIDADE DE BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS COM AS 4 TERMINALIDADES PARA OS 4 CURSOS NAS MODALIDADES
TRADICIONAIS, AGRONOMIA, ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL, MEDICINA
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA SEM O BCA, COM ENTRADA SEMESTRAL E OFERTA DE 25
VAGAS POR CURSO A PARTIR DE 2018/I. Foi destacado que a transição para as terminalidades devem
ocorrer em 2017/2 e a alteração definitiva para os cursos tradicionais só devem ocorrer em 2018/1. 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 demais membros. Unaí, três de julho de
dois mil e dezessete. 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.X.X.X.
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