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

ATA DA 24ª SESSÃO, SENDO A 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA
Às dezesseis horas e dez minutos do dia 30 de outubro de dois mil e dezessete, na sala dez da UFVJM Campus Unaí, verificado o quorum, teve início a 24ª sessão da Congregação do Instituto de Ciências Agrárias
- ICA, sendo a 20ª sessão em caráter ordinário, sob a Presidência do Diretor do ICA, prof. Saulo Alberto do
Carmo Araújo, contou com a presença dos conselheiros: Anderson Alvarenga Pereira, Coordenador do curso
de Bacharelado em Ciências Agrárias; Leonardo Barros Dobbss, 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, Vice-Coordenadora do curso
de Zootecnia; Eric Koiti Okiyama Hatori, representante docente; Amanda Melo Sant’Anna Araújo,
representante docente, Rafael Eduardo Vansolini de Oliveira, representante técnico-administrativo; Karielly A
maral Andrade, representante discente; Matheus Onofre Ribeiro Lourenço, representante discente. Declarada
aberta a sessão, o Sr. Presidente cumprimentou todos os conselheiros e colocou em discussão a ata da 23ª
sessão que sem nenhuma observação foi aprovada. Em seguida houve confirmação de ciência e concordância
referente às correspondências recebidas e emitidas pelo Instituto de Ciências Agrárias, como descritas a
seguir: A) CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 1) EXTERNAS: 1- Ofício nº 031/SEC/UNIMONTES,
de 24 de agosto de 2017, informando que utilizará as salas 01 e 02 da UFVJM a partir de 09 de outubro. O
presidente solicitou a verificação do horário que a Unimontes utilizará as salas. 2) INTERNAS: 1- Ofício s/n,
de 18 de agosto de 2017, referente a solicitação de afastamento da prof. ª Tania Pires da Silva, no período de
24 a 26 de agosto, para participar de banca de defesa de qualificação de doutorado. 2- Ofício nº 47/CONSU,
de 22 de agosto de 2017, solicitando indicação de representante do ICA na Fundaepe. 3- Memorando nº 01, de
31 de agosto de 2017, enviado pela prof. ª Heloisa Maria Falcão solicitando afastamento no dia 13 de
setembro para ministrar palestra em minicurso da VI Semana da Medicina Veterinária Facisa. 4- Memorando
nº 02, de 04 de setembro de 2017, encaminhado pela prof. ª Mírian da Silva Costa Pereira solicitando
afastamento para participar do 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado, Rio Grande do Sul, no
período de 23 a 27 de outubro do corrente ano. 5- Comunicação dos Técnicos lotados no ICA, de 12 de
setembro de 2017, informando da adesão à Paralisação Nacional da Educação Federal no dia 14 de setembro
de 2017. 6- Memorando nº 10/Coordenação BCA, de 15 de setembro de 2017 com manifestação de
descontentamento quanto ao fechamento da Biblioteca do Campus Unaí em dias letivos por motivo de

paralisação de servidores. 7- Memorando nº 01, de 15 de setembro de 2017, encaminhado pela prof. ª Renata
Oliveira Batista referente à solicitação de alteração de férias. 8- Ofício s/n, de 18 de setembro de 2017,
encaminhado pelo prof. Saulo Alberto do Carmo Araújo solicitando envio de documentação à CPPD para
Progressão Funcional. 9- Despacho CPPG nº 015, de 19 de setembro de 2017, informando que aprovou com
correções a Proposta de Criação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. 10- Ofício nº 04/CPPD,
de 20 de setembro de 2017, informando às Unidades Acadêmicas que a Liberação de vaga de professor
substituto para afastamento com datas previstas será concedida antecipadamente, de forma a promover
agilidade aos trâmites de contratação. B) CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 1) OFÍCIOS: 1- Ofício
nº 23, de 15 de setembro de 2017, solicitando ao Secretário de Agricultura e Serviços Rurais serviços de
retroescavadeira para construção das estruturas de apoio para as atividades de ensino, pesquisa e extensão do
ICA. 2- Ofício nº 24, de 06 de outubro de 2017, encaminhando ao prof. Fabrício da Silva Terra informação de
deliberação da Congregação em que seu pedido de solicitação foi aprovado sob a condição de que em 30 dias
apresentará carta de liberação da unidade de origem. 2) MEMORANDOS: 1- Memorando nº 165, de 12 de
setembro de 2017 com encaminhamento de frequência do prof. substituto, Filipe das Neves Rizzo. 2Memorando nº 166, de 12 de setembro de 2017 com encaminhamento de frequência do prof. substituto,
Marcos José Pereira Alves. 3- Memorando nº 167, de 12 de setembro de 2017 com encaminhamento de
frequência da prof. ª substituta, Michele Bahia do Vale Silva. 4- Memorando nº 168, de 12 de setembro de
2017 com encaminhamento de frequência do prof. substituto, Rodrigo de Almeida Heringer. 5- Memorando nº
169, de 13 de setembro de 2017, comunicando à Progep que a servidora Renata Oliveira Batista, prof. ª de
Magistério Superior entrou em exercício nesta mesma data. 6- Memorando nº 170, de 18 de setembro de
2017, encaminhando documentação à CPPD referente à Progressão Funcional do prof. Saulo Alberto do
Carmo Araújo. 7- Memorando nº 171, de 19 de setembro de 2017, que informa à prof. ª Joicymara Santos
Xavier de decisão da Congregação, que se posicionou a favor de sua manifestação de afastamento, desde que
à época tenha disponibilidade de vaga para professor substituto. 8- Memorando nº 172, de 20 de setembro de
2017, informando ao prof. Rafael Faria Caldeira que sua licença não será renovada e por consequência deverá
retornar às atividades no ICA ao completar 2 anos de afastamento. 9- Memorando nº 173, de 20 de setembro
de 2017, encaminhando documentação de Estágio Probatório da docente Thaís Rabelo dos Santos Doni ao Sr.
Diego Azevedo Mota, presidente da Comissão de Estágio Probatório. 10- Memorando nº 174, de 21 de
setembro de 2017, informando ao Reitor e à Pró-Reitora de Graduação da aprovação dos Projetos
Pedagógicos dos cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Medicina Veterinária e Zootecnia.
11- Memorando nº 175, de 22 de setembro de 2017, encaminhando ao Assessor de Meio Ambiente da UFVJM
indicação de representação do ICA no Conselho Estadual de Políticas Ambientais – URC. 12- Memorando nº
176, de 26 de setembro de 2017, encaminhando à Reitoria processo de Redistribuição do prof. Alessandro
Nicoli, atualmente lotado na Universidade Federal Rural de Pernambuco.13- Memorando nº 177, de 26 de
setembro de 2017, encaminhando ao Reitor Parecer da Coordenação do curso de Agronomia referente à
declaração de ausência de concursos válidos na UFVJM para área de Fitopatologia Especial; Fruticultura;
Grandes Culturas II e Metodologia Científica. 14- Memorando nº 178, de 27 de setembro de 2017,

encaminhando à Reitoria solicitação de afastamento do docente André Medeiros de Andrade para o exterior.
15- Memorando nº 179, de 27 de setembro de 2017, encaminhando à Reitoria solicitação de afastamento da
docente Micheline Carvalho Silva para o exterior. 16- Memorando nº 180, de 27 de setembro de 2017,
comunicando ao docente André Medeiros de Andrade que sua solicitação de afastamento para o exterior foi
aprovada pela Congregação e encaminhada ao Reitor para autorização e lavratura de portaria. 17- Memorando
nº 181, de 27 de setembro de 2017, comunicando à docente Micheline Carvalho Silva que sua solicitação de
afastamento para o exterior foi aprovada pela Congregação e encaminhada ao Reitor para autorização e
lavratura de portaria. 18- Memorando nº 182, de 02 de outubro de 2017, encaminhando à Reitoria de
solicitação de afastamento da docente Tania Pires da Silva para o exterior. 19- Memorando nº 183, de 02 de
outubro de 2017, encaminhando à Reitoria Parecer referente a transferência de vagas docentes para o
Instituto. 20- Memorando nº 184, de 03 de outubro de 2017, encaminhando à PROGEP solicitação de
publicação de Edital para Concurso Público para preenchimento de vagas dos cursos de Agronomia,
Engenharia Agrícola e Ambiental, Medicina Veterinária e Zootecnia. 21- Memorando nº 188, de 18 de
outubro de 2017, encaminhado ao Pesquisador Institucional da UFVJM respostas aos questionamentos feitos
aos Coordenadores dos cursos do ICA. PORTARIAS: 1) LAVRADAS NO ICA: 1- Portaria nº 93, de 28 de
setembro de 2017, comunicando o afastamento da professora Mírian da Silva Costa Pereira para participar do
57º Congresso Brasileiro de Química, na cidade de Gramado, no período de 23 a 27 de outubro de 2017. 2)
LAVRADAS EM DIAMANTINA: 1- Portaria nº 2196, de 09 de agosto de 2017, concedendo Aceleração da
Promoção ao docente Adalfredo Rocha Lobo Júnior, da classe A, Professor Adjunto A para classe C, Professor
Adjunto, nível 1. 2- Portaria nº 2210, de 09 de agosto de 2017, Concedendo Progressão ao docente Leonardo
Barros Dobbss, do nível 1 para o nível 2, da classe A - Professor Adjunto A. 3- Portaria nº 2227, de 10 de
agosto de 2017, designando o servidor Getúlio Neves Almeida, Técnico em Agropecuária para substituir o
Chefe da Divisão de Manutenção do ICA em seus impedimentos legais. 4- Portaria nº 2285, de 16 de agosto
de 2017, tornando sem efeito a portaria 1682 de 21 de junho de 2017 referente à Progressão por capacitação
da servidora Brenda Garcia. 5- Portaria nº 2286, de 16 de agosto de 2017, concedendo à servidora Débora
Martins Silva Progressão por Capacitação Profissional. 6- Portaria nº 2303, de 18 de agosto de 2017,
designação dos docentes Bruno Gomes Vasconcelos e Mírian da Silva Costa Pereira, representantes do ICA
no Conselho de Curadores/UFVJM, respectivamente titular e suplente. 7- Portaria nº 2503, de 04 de setembro
de 2017, homologação da aprovação de Estágio Probatório do servidor Thiago Alves Magalhães. IREFERENDAR: 1- Ofício nº 24, de 06 de outubro de 2017, encaminhando ao prof. Fabrício da Silva Terra
informação de deliberação da Congregação em que seu pedido de solicitação foi aprovado sob a condição de
que em 30 dias apresentará carta de liberação da unidade de origem. Referendado. 2- Memorando nº 182, de
02 de outubro de 2017, encaminhando à Reitoria solicitação de afastamento da docente Tania Pires da Silva
para o exterior, aprovado ad referendum. Referendado. 3- Memorando 183, de 02 de outubro de 2017 com
Parecer sobre transferência de 07 vagas de docente do Magistério Superior, que estão sob a responsabilidade
da Reitoria da UFVJM para esta Unidade Acadêmica, O Instituto de Ciências Agrárias aceita a transferência
imediata das 07 vagas com o compromisso de devolver 09 com as mesmas características tão logo o MEC

repasse as vagas pactuadas. O presidente informou que este documento foi produzido com intenção de fazer
uma permuta com a Reitoria, porém como houve repasse de vagas docentes do MEC à UFVJM, o acordo
citado no memorando, por enquanto, não será feito, pois as vagas que seriam emprestadas por outra Unidade
Acadêmica da Universidade não serão mais utilizadas e sim as repassadas pelo MEC. Documento
referendado. II- ORDEM DO DIA: 1- Abertura de Edital para professor voluntário nas áreas de Extensão
Rural e Agroecologia. Aprovado sem restrição. 2- Atualizações Administrativas. O assunto foi adiado para
próxima reunião. 3- Eleição para as Coordenações dos novos cursos. Foi apresentada esta demanda
considerando a necessidade de criação dos Colegiados dos novos cursos, assim como as indicações para
composição dos Núcleos Docentes Estruturantes. Diante do exposto, o Vice-Diretor esclareceu que o fato dos
Coordenadores serem indicados não os impedem de convocar eleições para colegiado. Dessa forma o
Conselho entendeu e deliberou que as Coordenações deveram dar início aos processos de consulta para seus
respectivos colegiados e assim permitir a indicação de cada NDE. Quanto as Coordenações, continuaram
como estão até que haja corpo representativo que justifique uma eleição. 4- Solicitação de concessão de
Licença Capacitação à docente Jeanne Broch Siqueira. 5- Solicitação de concessão de Licença Capacitação ao
docente Thiago Vasconcelos Melo. Os itens 4 e 5 foram apreciados em conjunto por tratarem do mesmo
objeto, e após breve discussão decidiu-se pelo deferimento das Licenças para os dois professores. A
professora Jeanne, com interessada direta, se absteve da votação que apresentou 10 votos a favor da
solicitação. 6- Afastamento do prof. Wesley Esdras Santiago para participar do curso “Mapeamento por Drone
Phantom 4 e Pro”, no município de Unaí, nos dias 01 de 02 de novembro. O afastamento foi autorizado por
unanimidade. 7- Oferta de vagas no edital Sisu 2018/1, conforme e-mail encaminhado pela Pró-Reitoria de
Graduação que solicita urgência na deliberação do assunto. O Conselho decidiu pela oferta de 25 vagas para
Engenharia Agrícola e Ambiental e 25 vagas para Zootecnia. A decisão se justificou na tentativa de equilibrar
o número de discentes entre os cursos que, no momento, apresentam uma opção maior para os cursos de
Medicina Veterinária e Agronomia. 8- Solicitação de afastamento do professor Leandro Augusto Felix Tavares
para realização de minicurso no Instituto Federal do Noroeste de Minas, no dia 10 de novembro de 2017. O
item foi aprovado com a abstenção de voto do interessado. 9- Encerramento de disciplina após data limite de
Edital de transição. A representante dos discentes solicitou a inclusão do assunto que não constava na pauta e,
após autorização da Congregação, leu carta com relato de situação enfrentada pela discente Jullyana de Souza
Silva, egressa do curso de Bacharelado em Ciências Agrárias. A aluna relatou no documento ter realizado
disciplina de física ofertada em período de férias, na qual foi aprovada, porém o encerramento desta disciplina
ocorreu após o Edital de transição, impossibilitando a mesma de efetuar matrícula na terminalidade
pretendida. Outra situação relatada foi não ter conseguido fazer a matrícula como aluna especial, também pelo
motivo de prazo encerrado. Então foi solicitado auxílio à Congregação na busca de um parecer positivo que a
permitisse matricular-se no semestre 2017/2. A Coordenadora do curso de Medicina Veterinária informou ter
tentado resolver a situação junto à DEN/PROGRAD, que declarou não ser possível atender as demandas da
aluna. Assim a Congregação decidiu, por unanimidade, encaminhar a carta da aluna acompanhada de
memorando com solicitação de avaliação do caso ao CONSEPE. 10- Ausência de Relatório do Instrumento de

Avaliação do Ensino (IAE) – Prof. Eric Koiti Okiyama Hattori. O assunto foi proposto pela Coordenação do
BCA, na tentativa de auxiliar o professor Eric que informou, através de memorando, ter assumido turmas após
encerramento do período de autoavaliação 2016-2. Tal ocorrência provocou a ausência do Relatório de
Instrumento de Avaliação de Ensino no processo de Progressão Funcional do mesmo. O Coordenador do
BCA, prof. Anderson Alvarenga, fez o encaminhamento de enviar à CPPD memorandos do Colegiado e da
Congregação ratificando o documento apresentado pelo docente para suprir a ausência do Instrumento de
Avaliação de Ensino. Dessa forma o encaminhamento foi acolhido e aprovado sem nenhuma objeção. 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
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mil
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dezessete.
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Elaine Jacinto Sulzbach
Secretária da Congregação
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Saulo Alberto do Carmo Araújo
Presidente Eventual da Congregação

