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

ATA DA 23ª SESSÃO, SENDO A 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA
Às quatorze horas e trinta minutos do dia 21 de setembro de dois mil e dezessete, na sala quatro da Unimontes/
Campus Unaí, verificado o quorum, teve início a 23ª sessão da Congregação do Instituto de Ciências Agrárias ICA, sendo a 19ª sessão em caráter ordinário, sob a Presidência do Vice-Diretor do ICA, prof. Leandro Augusto
Felix Tavares, e contou com a presença dos conselheiros: Wellington Ferreira Campos, Vice-Coordenador do
curso de Bacharelado em Ciências Agrárias; Alceu Linares Pádua Júnior, Vice-Coordenador do curso de
Agronomia; Hermes Soares da Rocha, Coordenador do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental; Jeanne
Broch Siqueira, Coordenadora do curso de Medicina Veterinária; Cláudia Braga Pereira Bento, ViceCoordenadora do curso de Zootecnia; Bruno Gomes Vasconcelos, representante docente; Amanda Melo
Sant’Anna Araújo, representante docente, Rafael Eduardo Vansolini de Oliveira, representante técnicoadministrativo; Karielly Amaral Andrade, representante discente (suplente). Houve a ausência não justificada do
representante discente, Matheus Onofre Ribeiro Lourenço. Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente
cumprimentou todos os conselheiros e colocou em discussão a ata da 22ª sessão e sem nenhuma observação foi
aprovada. Em seguida houve confirmação de ciência e concordância referente correspondências recebidas e
emitidas pelo Instituto de Ciências Agrárias, como descritas a seguir: A) CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: 1) EXTERNAS: 1- Ofício nº 07 da Secretaria Municipal de Educação de Unaí, enviado em 03
de julho de 2017, convidando a Direção do ICA para participar de reunião técnica referente às comemorações da
Independência do Brasil. 2- Portaria nº 05, de 07 de agosto de 2017, expedida pela Secretaria Municipal de
Educação de Unaí com indicação do Diretor do ICA, prof. Saulo Alberto do Carmo Araújo, representante da
UFVJM/Campus Unaí para compor Comissão responsável pela organização e realização da solenidade do Dia
da Independência. 3- Ofício nº 31/UNIMONTE/Campus Unaí, de 24 de agosto de 2017, informando que
precisará utilizar as salas 01 e 02 da UFVJM a partir do dia 09 de outubro do corrente ano. 2) INTERNAS: 1Ofício nº 276/CPPD, de 08 de agosto de 2017, encaminhado parecer favorável à Aceleração da Promoção de
interesse do prof. Adalfredo Rocha Lobo Júnior. 2- Ofício nº 303/CPPD, de 08 de agosto de 2017, encaminhado
parecer favorável à Progressão Funcional do prof. Leonardo Barros Dobbss. 3- Correspondência encaminhada
pela servidora Brenda Garcia em 17 de agosto de 2017 solicitando cópias de boletim de frequência. B)
CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 1) OFÍCIOS: 1- Ofício nº 21, de 04 de setembro de 2017,
solicitando à Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Unaí autorização

para construção de reservatório de água nas dependências do Campus Universitário para atendimento de
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 2- Ofício nº 22, de 05 de setembro de 2017, encaminhando à PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação parecer favorável à implantação de Programa de Pós-Graduação em 1Ciências Animais, a ser implantado no ICA. 2) Memorandos: Memorando nº 162, de 25 de agosto de 2017,
encaminhando à servidora Brenda Garcia cópias de documentos, conforme solicitou a mesma. 2- Memorando nº
163, de 31 de agosto de 2017, encaminhado ao CONSU indicação dos docentes Jenevaldo Barbosa da Silva e
Rafael Romero Nicolino, respectivamente titular e suplente, para representarem o Instituto na Fundaepe. 3Memorando nº 164, de 11 de setembro de 2017, solicitando parecer da Reitoria referente ao memorando
146/ICA, que requisita de permuta de vagas de Técnicos Administrativos. PORTARIAS: 1) LAVRADAS NO
ICA: 1- Portaria nº 87, de 23 de agosto de 2017, comunicando o afastamento da professora Tania Pires da Silva,
no período de 24 a 26 de agosto, para participar de Banca de Defesa de Qualificação de Doutorado na
Universidade Federal de Viçosa. 2- Portaria nº 88, de 29 de agosto de 2017, designando docentes para
comporem Comissões que organizarão os Projetos Pedagógicos dos cursos profissionalizantes do Instituto de
Ciências Agrárias, conforme especificações a seguir: Comissão curso de Agronomia: Prof. Alceu Linares
Pádua Júnior, Prof. Wesley Esdras Santiago, Prof. Leonardo Barros Dobbss; Comissão curso de Engenharia
Agrícola e Ambiental: Prof. Angelo Danilo Faceto, Prof. Hermes Soares da Rocha, Prof.ª Ingrid Horák Terra,
Prof. Leandro Augusto Felix Tavares, Prof. Wesley Esdras Santiago; Comissão curso Medicina Veterinária:
Prof. ª Amanda Melo Sant’Anna Araújo, Prof. Bruno Gomes Vasconcelos, Prof.ª Débora Ribeiro Orlando, Prof.ª
Heloisa Maria Falcão Mendes, Prof.ª Jeanne Broch Siqueira, Prof. Jenevaldo Barbosa da Silva, Prof. Rafael
Romero Nicolino; Comissão curso de Zootecnia: Prof.ª Cláudia Braga Pereira Bento, Prof. Marcelo Bastos
Cordeiro, Prof. Thiago Vasconcelos Melo. Em consequência, revogou a portaria nº 98/ICA de 17 de

novembro de 2016. 3- Portaria nº 89, de 30 de agosto de 2017, designando a servidora Lucélia Santos Silva de
Queiroz responsável por fazer o inventário patrimonial de material permanente do ICA, ano 2017. 4- Portaria nº
90, de 06 de setembro de 2017, que revoga a Portaria nº 83, de 07 de agosto de 2017, referente designação da
Comissão incumbida de analisar pedidos de redistribuição e aproveitamento de concurso docente. 5- Portaria nº
91, de 06 de setembro de 2017, comunicando o afastamento da professora Ingrid Horák Terra, no período de 09
a 16 de setembro de 2017 para participar da XII Reunião de Classificação e Correlação de Solos que ocorrerá
em Rondônia. 6- Portaria nº 92, de 11 de setembro de 2017, comunicando o afastamento do professor Hermes
Soares da Rocha, no período de 02 a 07 de outubro para participar dos seguintes eventos científicos: IV Inovagri
Internatinal Meeting, III Simpósio Brasileiro de Salinidade e XXVI Congresso Nacional de Irrigação e
Drenagem na cidade de Fortaleza.

2) LAVRADAS EM DIAMANTINA: 1- Portaria nº 1980, de 13 de julho

de 2017, designando membros para comporem banca examinadora do Processo Seletivo Simplificado para Prof.
Substituto na área de Ecologia e Gestão Ambiental, Direito Agrário e Ambiental, Geoquímica Ambiental,
Poluição Ambiental e Disciplinas afins. Sendo eles: prof. ª Ingrid Horák Terra, prof. Wesley Esdras Santiago,
prof. Hermes Soares da Rocha, prof. Eric Koiti Okiyama Hattori. 2- Portaria nº 2037, de 21 de julho de 2017,
designando os docentes Wesley Esdras Santiago e Wellington Ferreira Campos, respectivamente titular e
suplente, para representarem o ICA no Conselho Diretor do Centro de Inovação Tecnológica – CITec. 3- Portaria

nº 2113, de 02 de agosto de 2017, designando a servidora Joicymara Santos Xavier representante docente da
Comissão de adequação da proposta de resolução que estabelece normas para movimentação de servidores. IREFERENDAR: 1- Afastamento da professora Tania Pires da Silva, no período de 24 a 26 de agosto, para
participar de Banca de Defesa de Qualificação de Doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Aprovado ad
referendum em 18 de agosto de 2017. Item referendado. 2- Designação de docentes para comporem Comissões
organizadora dos Projetos Pedagógicos dos cursos profissionalizantes do Instituto de Ciências Agrárias, através
da portaria 88, de 29 de agosto de 2017. Referendado. 3- Designação da servidora Lucélia Santos Silva de
Queiroz responsável por fazer o inventário patrimonial de material permanente do ICA, ano 2017, através da
portaria nº 89, de 30 de agosto de 2017. Referendado. 4- Memorando 170/ICA, de 15 de setembro de 2017,
encaminhando ao Presidente da Comissão do PDI/2017-2021, solicitação de atualizações na proposta quanto às
informações referentes ao ICA. Referendado. II- ORDEM DO DIA: 1- Pedido de Redistribuição do professor
Breno Castello Branco Beirão. Inicialmente foi dada a palavra ao prof. Breno que argumentou sobre as razões
profissionais e pessoais que o levou a solicitar o pedido de Redistribuição. A Coordenadora do curso de
Medicina Veterinária informou que em reunião do Colegiado do BCA o pedido foi negado considerando Parecer
Técnico do curso de Medicina Veterinária que também foi desfavorável ao pedido do professor. Após as
exposições o conselho ratificou a decisão do Colegiado, apresentando o seguinte resultado; 07 votos contra a
Redistribuição; 01 voto a favor; 01 abstenção. 2- Solicitação de afastamento do professor André Medeiros de
Andrade para participar de Expedição Científica na Antártica que ocorrerá no período de 02 de janeiro a 03 de
fevereiro de 2018, na Península Antártica. A solicitação foi aprovada com uma ressalva, assim que iniciar o
semestre o cronograma de reposição de aulas deverá ser apresentado aos alunos para eventuais adequações. 3Afastamento da professora Micheline Carvalho Silva para participar de Expedição de Campo na Antártica que
ocorrerá no período de 01 de janeiro a 05 de fevereiro de 2018 na Península Antártica. Solicitação aprovada
também com a mesma ressalva anterior, assim que iniciar o semestre o cronograma de reposição de aulas deverá
ser apresentado aos alunos para eventuais adequações. 4- Apreciação dos Projeto Pedagógico dos cursos de
Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Medicina Veterinária e Zootecnia. Os PPCs foram encaminhados
por e-mail aos conselheiros que analisaram previamente. O professor Alceu Linares, Vice-Coordenador do curso
de Agronomia, informou que fez uma correção referente a carga horária e já encaminhou à técnica responsável
pelos PPCs e a mesma já procedeu a atualização. Sem mais observações os PPCs foram aprovados por
unanimidade. 5- Análise dos pedidos de Redistribuição e Aproveitamento de concursos. Conforme
recomendação da Procuradoria-Geral pedidos de aproveitamento de concurso só poderão ser aceitos dentro do
estado e por esse motivo os Coordenadores não fizeram avaliações a esse respeito por não existir pedidos que
enquadrassem na recomendação ou os que enquadravam não havia vaga para área solicitada. Dessa forma
iniciou-se a avaliação dos pedidos de Redistribuição. O curso de Engenharia Agrícola e Ambiental apresentou
parecer favorável ao pedido de Redistribuição do prof. Fabrício da Silva Terra, atualmente professor na
Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. O Conselho, que recebeu a documentação previamente,
depois de ouvir o Coordenador do curso manifestou-se favorável ao pedido, porém condicionou o início do
processo à apresentação de carta de liberação da unidade de origem. O curso de Agronomia também apresentou

parecer favorável à solicitação de Redistribuição do prof. Alessandro Nicoli, professor na Universidade Federal
Rural de Pernambuco. Da mesma forma depois de ouvir o Vice-Coordenado do curso de Agronomia, que
posicionou-se a favor do pedido uma vez que o interessado atende aos requisitos exigidos ao preenchimento da
vaga, o conselho aprovou por unanimidade a solicitação. 6- Abertura de concursos. Foram avaliadas as
solicitações de abertura de concursos para provimento efetivo de 14 vagas para Professor de Magistério
Superior, distribuídas da seguinte forma: 06 vagas para o curso de Medicina Veterinária; 03 para o curso de
Agronomia; 02 para Engenharia Agrícola e Ambiental e 03 para o curso de Zootecnia. As Coordenações
encaminharam as solicitações à Congregação com as especificações necessárias a abertura de Edital e uma a
uma foram avaliadas. Zootecnia: 1- Bovinocultura de Corte; Ovinocaprinocultura; Avaliação de Carcaça;
Ezoognósia, Julgamento e Exposições; Planejamento e Gestão da Propriedade Rural; 2- Piscicultura, Produção
de Organismos Aquáticos; Ranicultura, Produção e Manejo de Animais Silvestres, Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC); Estágio curricular supervisionado; 3- Suinocultura, Avicultura; Nutrição de Não Ruminantes;
Nutrição de Cães e Gatos; Criações Avícolas Alternativas; Manejo de Matrizes Avícolas e Incubação. A abertura
do concurso foi aprovada condicionada a correção em Pontos do concurso e Bibliografia sugerida. O ViceDiretor informou que será votado resolução no CONSU que regulamentará a questão de se manter “áreas afins”
em graduação nos editais para concurso de Professor de Magistério Superior e conforme decisão proferida lá
será necessário fazer revisão em todos os concursos aqui discutidos. Engenharia Agrícola e Ambiental:
Engenharia Agrícola/Construções Rurais e Ambiência; Engenharia Agrícola/Engenharia de Água e Solo,
Construções Rurais e Ambiência e Energização Rural. O Coordenador do curso solicitou alterações em alguns
pontos, sendo eles: acrescentar em bibliográfica básica, na área de Construções Rurais e Ambiência, o livro
Barragens de Terra de Pequeno Porte; Em Engenharia de Água e Solo, Construções Rurais e Ambiência e
Energização Rural foi sugerido três alterações: a substituição em pontos do concurso do item 6, Estudos Básicos
para projetos de drenagem agrícola por Técnicas de avaliação de impactos ambientais; Atualização da edição no
item 1 em bibliografia básica; inclusão do livro Fundamentos da Avaliação de Impactos Ambientais, item 9,
também em bibliografia básica. Com essas alterações a abertura do concurso foi aprovada. Medicina Veterinária:
1- Anestesiologia Animal/ Farmacologia e Terapêutica Animal; 2- Clínica Veterinária de Pequenos Animais/
Patologia Clínica Animal; 3- Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais/ Obstetrícia Animal/ Técnica Cirúrgica/
Semiologia em pequenos animais; 4- Clínica Cirúrgica de Grandes Animais/ Obstetrícia Animal/ Diagnóstico
por Imagem/ Semiologia em grandes animais; 5- Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal/ Tecnologia
de Produtos de Origem Animal; 6- Fisiologia Animal/ Metodologia Científica. Houve encaminhamento de
alteração no item 6, referente a substituição de graduação em Medicina Veterinária e áreas afins por Medicina
Veterinária e Zootecnia. O encaminhamento foi acatado e posto em votação e apresentou o seguinte resultado: 1
voto a favor, 7 contra e 2 abstenções. Foi solicitado também o acréscimo do ano da edição no terceiro item da
bibliografia básica do concurso 6 e dessa forma foi aprovada a abertura dos concursos. Agronomia: 1Tecnologia de Semente, Secagem e Aeração de Grãos, Armazenamento e Conservação de Produtos Vegetais,
Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Agronomia; 2- Olericultura, Olericultura II, Entomologia Geral,
Entomologia Agrícola; 3- Extensão Rural, Agroecologia, Sustentabilidade e desenvolvimento, Projetos, Projetos

de Crédito Rural. Aprovado sem alterações. 7- Afastamento da professora Mírian da Silva Costa Pereira, no
período de 23 a 27 de outubro de 2017, para participar do 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado,
Rio Grande do Sul. O afastamento foi autorizado condicionado a apresentação de cronograma de reposição de
aulas. III- OUTROS ASSUNTOS: 1- Reclamação dos discentes sobre a paralisação do dia 14 de setembro de
2017, que ocasionou o não funcionamento da Biblioteca. O Vice-Diretor fez a leitura de e-mail encaminhado
pela superintendente do Sisbi, no qual é relatado ser direito do servidor fazer paralisação e que providências são
tomadas para comunicar os discentes com antecedência quando ocorrem esse tipo de manifestação, assim como
isenção de multas que por ventura recaiam devido a esta situação. Leandro informou também que os servidores
da biblioteca são subordinados ao Sisbi e com isso a Direção do ICA não recebe a comunicação prévia da
adesão à paralisação deste setor. 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, vinte um de setembro de dois mil e dezessete. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

___________________________________
Elaine Jacinto Sulzbach
Secretária da Congregação

_________________________________________
Leandro Augusto Felix Tavares
Presidente Eventual da Congregação

