
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

CAMPUS - UNAÍ

     ATA DA 25ª SESSÃO, SENDO A 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO

                                   INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ICA

Às quatorze horas e treze minutos do dia primeiro de dezembro de dois mil e dezessete, na sala 01 da 

UFVJM - Campus Unaí, verificado o  quorum, teve início a 25ª sessão da Congregação do Instituto de 

Ciências Agrárias - ICA, sendo a 21ª sessão em caráter ordinário, sob a Presidência do Diretor do ICA, 

prof. Saulo Alberto do Carmo Araújo, que 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; Bruno Gomes Vasconcelos, representante 

docente; Tania Pires da Silva, representante docente, Rafael Eduardo Vansolini de Oliveira, representante 

técnico-administrativo.  Os  representantes   discentes  não  compareceram e  não  justificaram a  ausência. 

Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente cumprimentou todos os conselheiros e colocou em discussão a 

ata da 24ª sessão que 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  43/SEC/Unimontes,  de  25  de 

outubro de 2017, solicitando empréstimo de data show. 2) INTERNAS: 1- Memorando nº 22/Coordenação 

BCA,  de  23  de  outubro  de  2017,  informando  da  aprovação  ad  referendum  do  Processo  Seletivo 

Simplificado para Professor Voluntário, área de Extensão Rural e Agroecologia. 2- Ofício nº 01, de 23 de 

outubro de 2017, encaminhado pela prof. ª Renata Oliveira Batista com solicitação de utilização de área 

localizada atrás do Laboratório de Informática do Ica, para plantio de culturas pelos alunos da disciplina 

Grandes  Culturas  I.  3-  Ofício  nº  05,  de  24  de  outubro  de  2017,  encaminhando  documentação  para 

Progressão Funcional do prof. Anderson Alvarenga Pereira. 4- Memorando s/n, de 30 de outubro de 2017, 

encaminhado por Jullyana de Souza Silva com solicitação de cópia da ata de reunião da Congregação 

ocorrida em 30 de outubro de 2017. 5- Ofício nº  11/Coordenação BCA, de 1º  de novembro de 2017, 

solicitando providências urgentes quanto ao porte de arma branca por discente dentro do ICA. O presidente 

declarou entender que este problema apesar de ter ocorrido em sala de aula deveria ter tramitado na Direção 

porque  envolve  ações  administrativas.  Informou  também  que  trata-se  de  um  discente  que  apresenta 

problemas psicológicos e que além das medidas tomadas até então o Campus Unaí  conta agora com uma 



psicologa que poderá intervir neste tipo de situação. Disse também que, se preciso, casos como esses serão 

encaminhados para esfera criminal. 6- Memorando nº 02/Coordenação EAA, de 1º de novembro de 2017, 

comunicando à Direção do ICA sobre a  ausência de concursos públicos válidos na UFVJM para áreas de 

Física do Solo e Conservação de Solo e Água. 7- Correspondência enviada pela prof. ª Débora Ribeiro 

Orlando, no dia 06 de novembro de 2017, solicitando retirada de dois microscópios do almoxarifado, para 

uso  no  Laboratório  Multidisciplinar  de  Ciências  Básicas  I  em  aula  prática  de  Patologia  Geral.  8- 

Memorando  nº  17,  de  08  de  novembro  de  2017,  solicitação  de  afastamento  do  prof.  Wesley  Esdras 

Santiago,  no dia  24 de novembro de 2017, para participar  de exame de qualificação de doutorado.  9- 

Correspondência enviada pelo prof. Marcelo Bastos Cordeiro, no dia 09 de novembro de 2017, comunicado 

sua exoneração da função de Coordenador do curso de Zootecnia. 10- Memorando nº 1485/GAB/Reitoria, 

de 14 de novembro de 2017, referente a despacho do Vice-Reitor que orienta a Vice-Direção do ICA a 

buscar em outras Unidades Acadêmicas docentes aptos para compor comissão avaliadora de processo de 

promoção do prof. Saulo. 11- Correspondência enviada pelo prof. André Medeiros, no dia 19 de novembro 

de 2017, solicitando  afastamento nos períodos de 27 a 28 de novembro e de 11 a 13 de dezembro de 2017 

para participar de Capacitação e Oficina de Elaboração de Itens do Inep, na sede do Inep em Brasília, 

Distrito Federal. B) CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 1) OFÍCIOS: 1- Os números de ofícios de 

25 a 38 foram utilizados em compras por adesão de material permanente. 2) Memorandos: 1- Memorando 

nº 185, de 11 de outubro de 2017, encaminhando à  PROGEP frequência da prof. ª substituta Michele Bahia 

do Vale.  3- Memorando nº 186, de 11 de outubro. 2-  Memorando nº 186, de 11 de outubro de 2017, 

encaminhamento  à  PROGEP  de  frequência  do  prof.  substituto  Rodrigo  de  Almeida  Heringer.  3- 

Memorando  nº  187,  de  11  de  outubro  de  2017,  encaminhamento  à  PROGEP de  frequência  do  prof. 

substituto  Filipe  das  Neves  Rizzo.  4-  Memorando  nº  189,  de  11  de  outubro  de  2017,  encaminhando 

documentação à CPPD para Progressão Funcional do prof. Anderson Alvarenga Pereira. 5- Memorando nº 

190, de 26 de setembro de 2017, encaminhando à Reitoria solicitação de Redistribuição do prof. Fabrício da 

Silva Terra para o ICA. 6- Memorando nº 191, de 30 de outubro de 2017, encaminhando à PROGEP de 

frequência  do  prof.  Marcos  José  Pereira  Alves.  7-  Memorando  nº  192,  de  30  de  outubro  de  2017, 

encaminhando ao Diretor Eventual de Infraestrutura da UFVJM parecer quanto ao pedido de supressão e 

aditivo da construção do poço tubular profundo no Campus Unaí. 8- Memorando nº 195, de 31 de outubro 

de 2017, encaminhando à CPPD certificado de conclusão de curso de doutorado do prof. André Medeiros 

de Andrade. 9- Memorando nº 196, de 1º de novembro de 2017, comunicando à Reitoria da ausência de 

concursos  válidos  na  UFVJM  para  as  áreas  de  Física  do  Solo  e  Conservação  do  Solo  e  Água.  10- 

Memorando nº 197, de 06 de novembro de 2017, solicitando ao Engenheiro de Segurança do Trabalho da 

UFVJM parecer técnico sobre requerimento de adicional de Insalubridade e Periculosidade do servidor Igor 

Alexandre de Souza. 11- Memorando nº 198, de 06 de novembro de 2017, encaminhando ao prof. Rafael 

Faria Caldeira áudio da 22ª Sessão da Congregação, conforme solicitação do mesmo. 12- Memorando nº 

199, de 07 de novembro de 2017, encaminhando à PROGEP documentação para Licença Capacitação da 

prof.  ª  Jeanne Broch Siqueira.  13-  Memorando nº  200, de 07 de novembro de 2017, encaminhando à 



PROGEP documentação para Licença Capacitação do prof. Thiago Vasconcelos Melo. 14- Memorando nº 

201, de 08 de novembro de 2017, solicitando ao Vice-Reitor composição de comissão formada por docentes 

da  UFVJM  para  avaliar  solicitação  de  promoção  do  prof.  Saulo.  15-  Memorando  nº  202,  de  08  de 

novembro de 2017, encaminhando à PROGEP média final do Estágio Probatório da prof.ª Débora Ribeiro 

Orlando. 16- Memorando nº 203, de 08 de novembro de 2017, encaminhando ao Conselho Universitário 

carta da aluna Jullyana de Souza Silva que solicita parecer referente ao encerramento de disciplina após 

data limite de Edital de transição. 17- Memorando nº 204, de 13 de novembro de 2017, encaminhando à 

servidora Anúbia Barros agendamento de férias de docentes do ICA. 18- Memorando nº 205, de 14 de 

novembro de 2017, encaminhando processo de promoção do prof.  Saulo Alberto do Carmo Araújo ao 

presidente da comissão incumbida de avaliá-lo.  19- Memorando nº  206,  de 16 de novembro de 2017, 

encaminhando  à  CPPD,  ratificação  de  documento  com  informações  prestadas  pelo  prof.  Eric  Koiti 

OKiyama Hattori referente à ausência de Relatório de Instrumento de Avaliação de Ensino em processo de 

Progressão Funcional.  20- Memorando nº  207,  de 16 de novembro de 2017, encaminhando à Reitoria 

exoneração  do  prof.  Marcelo  Bastos  Cordeiro  da  função  de  Coordenador  do  curso  de  Zootecnia.  21- 

Memorando nº 208, de 16 de novembro de 2017, encaminhado à CPPD documentação para Progressão 

Funcional do prof.  Eric Koiti  Okiyama Hattori.  22- Memorando nº 209, de 17 de novembro de 2017, 

encaminhado  à  CPPD  com  atualização  do  quadro  de  docentes  afastado  do  ICA.  PORTARIAS:  1) 

LAVRADAS NO ICA: 1- Portaria nº 94, de 16 de outubro de 2017, referente ao afastamento da professora 

Mírian da Silva Costa Pereira, no período de 16 a 19 de outubro de 2017 para participar da 3ª Semana de 

Inovação em Gestão Pública em Brasília, Distrito Federal. 2-  Portaria nº 95, de 16 de outubro de 2017, 

referente ao afastamento do professor Leandro Augusto Félix Tavares, no dia 24 de outubro de 2017, para 

ministrar palestra sobre Tecnologia de Aplicação na Semana Acadêmica de Agronomia da Universidade de 

Brasília, em Brasília, Distrito Federal. 3- Portaria nº 96, de 31 de outubro de 2017, referente ao afastamento 

do professor Wesley Esdras Santiago, no período de 1º a 02 de novembro de 2017, para participar do curso 

de Mapeamento por Drone Phantom 4 e Pro, que se realizará em Unaí, Minas Gerais. 4- Portaria nº 97, de 

08 de novembro de 2017, referente ao afastamento do professor, Leandro Augusto Felix Tavares, no dia 10 

de novembro de 2017, para ministrar minicurso no Instituto Federal do Norte de Minas durante a Semana 

de Ciências Agrárias, no Campus de Arinos, Minas Gerais. 5- Portaria nº 98, de 14 de novembro de 2017, 

referente à designação de docentes para comporem banca examinadora incumbida de realizar avaliação de 

desempenho acadêmico do professor Saulo Alberto do Carmo Araújo em sua promoção para classe D, com 

denominação de Professor Associado, conforme especificações a seguir: Prof. Marcelo Mattos Pedreira, 

Presidente; Prof. Severino Delmar Junqueira Villela, Membro; Prof. Roseli Aparecida dos Santos, Membro. 

6-  Portaria  nº  99,  de  08  de  novembro de  2017,  referente  ao  afastamento  do  professor  Wesley Esdras 

Santiago, no  dia  24  de  novembro  de  2017,  para  participar,  enquanto  coorientador,  de  Exame  de 

Qualificação de Doutorado de Rafael Faria Caldeira na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, em 

Campinas, São Paulo. 7- Portaria nº 100, de 20 de novembro de 2017, referente ao afastamento do professor 

André Medeiros de Andrade, nos períodos de 27 a 28 de novembro e de 11 a 13 de dezembro de 2017, para 



participar de Capacitação e Oficina de Elaboração de Itens do Inep, na sede do Inep em Brasília, Distrito 

Federal.  Sem  objeções  referentes  às  correspondências  deu-se  prosseguimento  a  reunião  com  itens  a 

referendar. I- REFERENDAR: 1- Afastamento da professora Mírian da Silva Costa Pereira, no período de 

16 a 19 de outubro de 2017 para participar da 3ª Semana de Inovação em Gestão Pública em Brasília, 

Distrito Federal. Referendado. 2- Afastamento do professor, Leandro Augusto Felix Tavares, no dia 10 de 

novembro de 2017, para ministrar minicurso no Instituto Federal do Norte de Minas durante a Semana de 

Ciências Agrárias, no Campus de Arinos, Minas Gerais. Referendado 3- Portaria nº 98, de 14 de novembro 

de 2017, referente à designação dos docentes para comporem banca examinadora incumbida de realizar 

avaliação de desempenho acadêmico do professor Saulo Alberto do Carmo Araújo em sua promoção para 

classe  D,  com denominação  de  Professor  Associado,  conforme especificações  a  seguir:  Prof.  Marcelo 

Mattos Pedreira, Presidente; Prof. Severino Delmar Junqueira Villela, Membro; Prof. Roseli Aparecida dos 

Santos,  Membro.  Referendado  4-  Afastamento  do  professor  Wesley  Esdras  Santiago, no  dia  24  de 

novembro de 2017, para participar, enquanto coorientador, de Exame de Qualificação de Doutorado de 

Rafael  Faria  Caldeira  na  Faculdade  de  Engenharia  Agrícola  da  Unicamp,  em  Campinas,  São  Paulo. 

Referendado  5-  Afastamento  do  professor  André  Medeiros  de  Andrade, nos  períodos  de  27  a  28  de 

novembro e de 11 a 13 de dezembro de 2017, para participar de Capacitação e Oficina de Elaboração de  

Itens do Inep que ocorreram na sede do Inep em Brasília, Distrito Federal. Referendado. II- ORDEM DO 

DIA: 1- Atualizações Administrativas: O presidente atualizou os conselheiros  quanto as ações que estão 

sendo feitas para colocar o Campus em funcionamento ainda com a expectativa para março de 2018 e 

apresentou através de uma tabela, que foi distribuída aos presentes com o demonstrativo de processos, 

alguns já executados, como a perfuração do poço e o gerador de energia, outros em andamento, como o 

reservatório de água que está em execução, e também processos de adesão que auxiliaram na adequação do 

PVA para instalação dos Laboratórios e mobiliários. Informou que foi contratado uma auxiliar agropecuário 

para  atender  principalmente  demandas  de  prevenção  de  invasão  de  animais.  Em seguida  o  presidente 

adiantou o informe sobre as vagas docentes, vide informe 02, e solicitou ao prof. Leandro para prosseguir 

com a reunião porque  precisou ausentar-se,  2- Aprovação do projeto “Estratégias de Ensino Aprendizagem 

para Desenvolvimento das Competências Humanísticas”. A proposta foi encaminhada pela Coordenação do 

curso de Medicina Veterinária,  que argumentou tratar-se de um projeto com o objetivo de colocar  em 

prática dentro do currículo dos cursos (respeitando o PPC de cada curso) as competências humanísticas 

previstas  nas  diretrizes  curriculares  da  Medicina  Veterinária,  que  incluem atenção à  saúde,  tomada de 

decisões,  comunicação,  liderança,  administração,  gerenciamento  e  educação  permanente  por  meio  de 

Estratégias de ensino-aprendizagem. Foi informado também que para efetivar a participação no projeto 

deverá ser feito um Acordo de Cooperação Técnica entre a UFVJM e o CFMV. Todos concordaram com a 

implantação do projeto e deliberou-se pelo envio da proposta e do Termo à Reitoria para análise. 3- Ofício 

da CPPD solicitando aos Diretores de Unidades Acadêmicas e Coordenadores de curso o estabelecimento 

de critérios e medidas para orientar docentes no que diz respeito a períodos de afastamentos que necessitam 

de professor substituto. No ofício foi solicitado cuidados referentes a quebra de contratos, situação que 



acarreta prejuízos à Universidade.  No mesmo documento solicitou-se a elaboração de uma planilha com 

informações  sobre  período  de  afastamento  de  docentes  e  a  duração  dos  respectivos  contratos  com 

professores substitutos. O professor Leandro informou que em atendimento às orientações o contrato do 

professor  Filipe  Rizzo  será  prorrogado   até  o  fim da  Licença  do  professor  Rafael.  4- Solicitação  de 

afastamento da prof.ª Joicymara Santos Xavier para cursar doutorado na Universidade Federal de Minas 

Gerais. A servidora apresentou todos os documentos exigidos para o deferimento do pedido. O afastamento 

foi aprovado condicionado a contratação de professor substituto. 5- Solicitação de afastamento do prof. Eric 

Koiti Okiyama Hattori, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2017, para participar de expedição de campo no 

Parque Nacional da Serra do Gandarela, no município de Rio Acima, Minas Gerais. Autorizado. 6- Oferta 

de  vagas  remanescentes  2018/1.  O  assunto  será  tratado  posteriormente  por  falta  de  informação  para 

discussão  e,  caso  seja  necessário,  a  decisão  será  tomada  ad  referendum.  III-  INFORMES:  1- 

Desenvolvimento  Funcional  Docente: Progressão  e  Aceleração.  O assunto  foi  proposto  pelo  professor 

Anderson e a ele foi dada a palavra. Iniciou solicitando aos representantes docentes para repassarem aos 

colegas a experiência adquirida após indeferimento do seu pedido de Progressão. Disse ter progredido com 

2 anos de exercício de A1 para A2, na ocasião foi expedida portaria com a informação que nova progressão 

poderia  ser  solicitada  após 2 anos,  Ao completar  3  anos  de  exercício,  término do Estágio  Probatório,  

solicitou Aceleração, direito de todos os professores após homologação da estabilidade, e assim foi feito. 

No entanto, ao solicitar sua 2ª progressão, respeitando o prazo expresso na portaria da 1ª progressão, foi 

surpreendido com o indeferimento. Explicou que por ocasião da Aceleração iniciou-se novo prazo  (mais 

dois anos). Disse ainda  que  compartilha o ocorrido para prevenir o desgaste de envio de documentos de 

outros colegas que poderão fazer a mesma interpretação, uma vez que não há indicação de novo prazo após 

a Aceleração.  2- Novas vagas docentes. O Reitor informou, na última reunião do CONSU, que houve a 

publicação no Diário Oficial da União da liberação de 36 vagas docentes para UFVJM e em portaria que 

saiu logo após dizia que as vagas seriam para o curso de Medicina ou para os Campi de Unaí e Janaúba. 

Para esclarecer melhor a Reitoria buscou junto ao MEC maiores informações desta distribuição e entendeu 

que o melhor, para atender as demandas urgentes da Universidade seria: 5 vagas para FAMUC, 5 para 

Medicina, 10 para o ICA, 10 para Janaúba, 02 para os cursos do Reuni e 04 para Engenharia Geológica. 

Como na publicação da portaria não havia referência ao Reuni nem ao curso de Engenharia Geológica o 

professor Saulo solicitou aos membros da Congregação que levassem aos seus pares o assunto para discutir 

se seria vantajoso questionar a distribuição destas 06 vagas, considerando que o assunto será apreciado no 

CONSU e poderá se prolongar sem garantias de distribuição favorável ao Campus Unaí. 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, 

primeiro de dezembro 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

   ___________________________________                    ________________________________________

  Elaine Jacinto Sulzbach            Saulo Alberto do Carmo Araújo
            Secretária da Congregação          Presidente Eventual da Congregação


