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Às  quatorze  horas  do  dia  quatorze  de  maio  de  dois  mil  e  quinze,  na  última  sala  do  último  bloco  da 

UNIMONTES, verificado o quorum, teve início a segunda (2ª) sessão ordinária da Congregação do Instituto de 

Ciências Agrárias - ICA, sob a presidência do professor Fernando França da Cunha e contando com as presenças 

de Alex Sander Dias Machado, Fabrício da Silva Terra, Ivan Pereira Souza, Márcia Regina da Costa, Marcos 

Thablo Silva e Souza,  Thiago Vasconcelos Melo e Yago Henrique Monteiro.  Houve ausência justificada do 

professor Anderson Alvarenga Pereira e não justificada do professor Leandro Ribeiro Andrade Belo. O Senhor 

Presidente abre a sessão e a Congregação aprova a ata da primeira (1ª) sessão ordinária, com algumas correções  

de português solicitadas professor Fabrício da Silva Terra. A pauta anteriormente enviada a todos os membros 

passa  a  ser  lida  e  discutida.  I  –  EXPEDIENTE:  A)  RECEBIDA:  1)  COMUNICAÇÕES  INTERNAS: 

Comunicação interna nº 02/2015/DICOM, de vinte e quatro de abril de dois mil e quinze, em que a Diretora de  

Comunicação  Social  envia  ao  ICA  o  DVD  com  a  versão  do  vídeo  institucional.  2)  OFÍCIOS:  Ofício  nº 

096/PROGRAD/2015 de primeiro de abril de dois mil e quinze, da Pró-reitoria de Graduação, informando o 

recurso disponibilizado para o Programa de Apoio à Participação em Eventos. Ofício nº 007/CEI-MG/2015 de 

quinze de abril  de dois mil e quinze,  do Conselho Estadual  do Idoso, repassado pela Reitoria,  solicitando a 

indicação de representantes da UFVJM junto a esse Conselho. Ofício nº 002/2015/CICT, de vinte e três abril de 

dois mil e quinze, da Comissão de Iniciação Científica e Tecnológica da UFVJM, solicitando dois docentes com 

seus respectivos suplentes para representar o ICA nessa comissão. Ofício nº 168/2015/PROAD, do dia oito de 

maio de dois mil e quinze, da Pró-reitoria de Administração da UFVJM, em resposta ao Ofício nº 47/2015/ICA 

propondo nova via de acesso e cercamento da Fazenda do ICA. 3) PORTARIAS: Portaria nº 870/2015/GAB, de 

nove de abril de dois mil e quinze, da Reitoria designando gestores da ata de registro de preços provenientes do 

Pregão 090/2014 em Unaí: Jayme Tadeu Machado (Titular) e Gicele Silva Rodrigues (Suplente). Portaria nº  

878/2015/GAB, de nove de abril de dois mil e quinze, da Reitoria designando gestores da ata de registro de  

preços provenientes do Pregão 064/2014 em Unaí: Gicele Silva Rodrigues (Titular) e Denice Pereira Santana 

(Suplente). B) CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 1) OFÍCIOS: Ofício 67/2015/ICA, de quinze de abril de 

dois mil  e  quinze,  à  Polícia  Federal  da seccional  de Uberlândia-MG avisando sobre os  furtos ocorridos  no 

campus provisório do ICA. Ofício 75/2015/ICA, de cinco de maio de dois mil e quinze, à Reitoria da UFVJM 

solicitando um novo projeto arquitetônico para o Hospital Veterinário- ICA. Ofício 77/2015/ICA, de sete de 

maio de dois mil e quinze, à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFVJM encaminhando a avaliação do estágio  

probatório do professor Rafael Faria Caldeira. Ofício 78/2015/ICA, de sete de maio de dois mil e quinze, à Pró-

reitoria de Gestão de Pessoas da UFVJM encaminhando a avaliação do estágio probatório do professor Anderson 



Alvarenga Pereira. Ofício 79/2015/ICA, de sete de maio de dois mil e quinze, à Diretoria de Ensino da UFVJM 

encaminhando  a  demanda  por  bens  permanentes  para  o  campus  provisório  e  definitivo  do  ICA.  2) 

PORTARIAS: Portaria nº 21/2015/ICA, de dezesseis de abril de dois mil e quinze, comunicando o afastamento 

do professor Wellington Ferreira Campos no dia trinta de abril de dois mil e quinze para participar como membro 

de banca de defesa de mestrado na UFMT/Cuiabá-MT. Portaria nº 22/2015/ICA, de dezessete de abril de dois 

mil e quinze, designando os(as) senhores(as): Saulo Alberto do Carmo Araújo (Presidente), Anderson Alvarenga 

Pereira  (membro),  Cléa Cunha  Peres  (membro),  Jeanne  Broch  Siqueira  (membro),  Jean  da  Costa  Silva 

(membro), Leandro Augusto Félix Tavares (membro), Thiago Alves Magalhães (membro) para constituírem a 

Comissão de Adequação do Campus Provisório do ICA. Portaria nº 23/2015/ICA, de dezessete de abril de dois 

mil e quinze, tornando sem efeito a Portaria nº 18/2015/ICA. de trinta de março de dois mil e quinze, que trata da 

Comissão para a criação da Resolução de Afastamento para estudos dos Docentes e Técnicos do ICA. Portaria nº 

24/2015/ICA, de dezessete de abril de dois mil e quinze, designando os(as) professores(as): Fabrício da Silva 

Terra (Presidente),  Anderson Alvarenga Pereira  (Vice-Presidente),  Jeanne Broch Siqueira  (membro),  Márcia 

Regina da Costa (membro) e Rafael Faria Caldeira (membro) para constituírem a Comissão para a criação da 

Resolução de Afastamento dos Docentes do ICA, com mandato de dois (02) anos para todos os representantes. 

Portaria nº 25/2015/ICA, de vinte e dois de abril de dois mil e quinze, comunicando o afastamento do professor 

Leandro Ribeiro Andrade Belo no período de oito a doze de maio de dois mil e quinze para atuar como membro  

de Banca Examinadora para seleção de professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal 

de Educação,  Ciência  e Tecnologia  do Norte  de Minas Gerais (IFNMG), que ocorreu na cidade de Montes 

Claros-MG.  Portaria  nº  26/2015/ICA,  de  vinte  e  quatro  de  abril  de  dois  mil  e  quinze,  designando  os(as) 

professores(as): Jeanne Broch Siqueira (Presidente), Fernando França da Cunha (membro) e Thiago Vasconcelos 

Melo (membro) para comporem a comissão incumbida de fazer a avaliação de estágio probatório da docente 

Débora Ribeiro Orlando. Portaria nº 27/2015/ICA, de vinte e oito de abril de dois mil e quinze, comunicando o 

afastamento do professor Thiago Alves Magalhães, no período de onze a quinze de maio de dois mil e quinze, 

para participar do III Simpósio Internacional de Botânica Aplicada e do XXXV Encontro Regional de Botânicos, 

que  aconteceu  na  cidade  de  Lavras-MG.  Portaria  nº  28/2015/ICA,  de  seis  de  maio  de  dois  mil  e  quinze, 

comunicando o afastamento do professor Anderson Alvarenga Pereira, no período de vinte e sete a trinta de maio 

de dois mil e quinze, para participar do XXV Congresso Brasileiro de Zootecnia, que acontecerá na cidade de 

Fortaleza-CE. Portaria nº 29/2015/ICA, de seis de maio de dois mil e quinze, comunicando o afastamento do 

professor Thiago Vasconcelos Melo, no período de vinte e sete a trinta de maio de dois mil e quinze, para  

participar do XXV Congresso Brasileiro de Zootecnia, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE. Portaria nº 

30/2015/ICA, de seis de maio de dois mil e quinze, comunicando o afastamento da Professora Jeanne Broch 

Siqueira, no período de vinte e sete a trinta de maio de dois mil e quinze, para participar do XXV Congresso  

Brasileiro de Zootecnia, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE. Portaria nº 31/2015/ICA, de seis de maio de 

dois mil e quinze, comunicando o afastamento do professor Saulo Alberto do Carmo Araújo, no período de vinte  

e seis a trinta de maio de dois mil e quinze, para participar do XXV Congresso Brasileiro de Zootecnia, que 

acontecerá na cidade de Fortaleza-CE. C) REFERENDAR: É referendado o resultado final das eleições para 



representantes docentes para o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, no qual teve a 

chapa uma composta por Rafael Faria Caldeira (titular)  e Débora Ribeiro Orlando (suplente), É referendado, 

também, para representar a Comissão de Iniciação Científica - CICT a chapa um composta por Marcos de Souza 

Gomes (titular) e Ângelo Danilo Faceto (suplente) e a chapa dois composta por Wellington Ferreira Campos 

(titular) e Tânia Pires da Silva (suplente). Fica referendado o resultado final das eleições para representantes 

docentes para o Conselho de Extensão e Cultura - COEX, a chapa um composta por Débora Ribeiro Orlando 

(titular) e Jeanne Broch Siqueira (suplente). Fica aprovada a distribuição de doze vagas docentes do ICA, sendo 

seis vagas para o segundo semestre de dois mil e quinze e seis vagas para o primeiro semestre de dois mil e 

dezesseis. Fica aprovado pela Congregação do ICA a criação do Programa de Pós-Graduação no campus de Unaí 

e a participação dos seguintes docentes: Adalfredo Rocha Lobo, Anderson Alvarenga Pereira, Ângelo Danilo 

Faceto,  Fabrício da Silva Terra,  Fernando França da Cunha, Jeanne Broch Siqueira,  Leandro Augusto Felix 

Tavares, Leandro Ribeiro Andrade Belo, Márcia Regina da Costa, Marcos de Souza Gomes, Mirian da Silva 

Costa  Pereira,  Saulo  Alberto  do  Carmo  Araújo,  Tânia  Pires  da  Silva,  Thiago  Alves  Magalhães,  Thiago  

Vasconcelos Melo, Wellington Ferreira Campos e Wesley Esdras Santiago. A remoção do professor Alex Sander 

Dias Machado (siape 2147843) para a Faculdade de Medicina da UFVJM, campus de Diamantina, fica aprovada, 

desde  que  uma  vaga  fosse  disponibilizada  em  contrapartida.  II  –  ORDEM  DO  DIA:  ASSUNTOS: 1) 

Instalação dos ares-condicionados split no campus provisório. O Senhor Presidente relata que o Vice-Reitor 

da UFVJM, o professor Donaldo Rosa Pires Júnior esteve em visita ao ICA, o qual foi recebido pelo Vice-diretor 

Anderson Alvarenga Pereira, que mostrou as instalações provisórias do Instituto e informou-lhe das dificuldades 

enfrentadas pelos discentes e docentes,  sendo uma dessas o desconforto térmico.  Diante disso, o Vice-reitor 

disponibilizou três aparelhos ares-condicionados  split para o campus provisório do ICA. Entretanto, o Senhor 

Presidente informa que não existe recurso para instalação dos mesmos. Diante disso, é encaminhada a seguinte 

proposta: Instalar os aparelhos no laboratório de informática e nas salas de aula um e dois. Desta forma, os 

alunos da Unimontes também serão beneficiados, o que viabilizará o pedido conjunto das instituições junto a 

Prefeitura  Municipal  de  Unaí  do  recurso  para  instalação  dos  mesmos.  Esta  proposta  foi  aprovada  por 

unanimidade pela Congregação do ICA. 2) Criação da comissão de avaliação de pedidos de ajuda de custo 

para eventos e congressos. O Senhor Presidente solicita que seja formada uma comissão que avaliará os pedidos 

de ajuda de custo para eventos e congressos com recursos da PROACE. O professor Fabrício da Silva Terra  

solicita que os docentes que pertencem a comissão de iniciação científica fossem também os membros dessa 

comissão.  O Senhor  Presidente  sugere  que  fosse  adicionado  como  membro  dessa  comissão  um técnico  da 

coordenação, devendo antes ser verificada a necessidade do mesmo. professor Thiago Vasconcelos Melo alerta 

que  a  comissão  deve  ser  formada  o  mais  rápido possível,  visto  que  os  prazos  não podem ser  perdidos.  3) 

Substituição  do  processo  licitatório  do  Hospital  Veterinário  para  o  prédio  de  Agrárias  II. O  Senhor 

Presidente solicitou que fossem feitas mudanças no planejamento das obras para dois mil e quinze. Considerando 

que o Hospital Veterinário está em fase de planejamento, não existindo expectativa para finalização de projeto e 

documentos para início do processo licitatório, e considerando que o prédio de Ciências Agrárias II está em fase 

mais adiantada,  o Senhor Presidente encaminhou a esta Congregação a proposta de substituição do processo 



licitatório do Hospital Veterinário para o de Ciências Agrárias II no planejamento de licitação de obras de dois 

mil e quinze para o ICA.. Em seguida passou a palavra ao Professor Alex Sander Dias Machado, responsável  

pelo projeto arquitetônico do Hospital Veterinário do ICA, campus Unaí, para que opinasse sobre a modificação 

do planejamento. O professor Alex Sander Dias Machado relatou da necessidade de novo projeto arquitetônico 

para  o  Hospital  Veterinário,  e  que  o  gasto  de  recursos  será  o  mesmo  para  confeccionar  um novo  projeto 

arquitetônico  ou  modificar  o  projeto  original.  Desta  forma  haveria  um  atraso  para  finalizar  os  projetos 

arquitetônico e complementares para este ano de dois mil e quinze. O professor Alex Sander Dias Machado 

informa  também  que  o  Hospital  Veterinário  não  é  fundamental  para  formação  da  graduação  do  Médico 

Veterinário e que a construção do mesmo pode ser adiada e ainda que se propôs a continuar como responsável 

pelo  projeto  arquitetônico  do  Hospital  Veterinário.  Após  as  manifestações,  o  pedido  foi  votado  e  por 

unanimidade foi decidido pela substituição do processo licitatório do Hospital Veterinário pelo prédio Ciências 

Agrárias II. 4) Cercamento da fazenda ICA e Termo de Referência. Fica decidido por unanimidade, aguardar 

a próxima reitoria para resolver o problema de vias de acesso no interior da Fazenda Santa Paula e em seguida 

decidir  sobre o cercamento da mesma.  5) Situação da Fazenda Santa Paula.  O Senhor Presidente sugeriu 

designar um servidor do ICA para que ficasse responsável pelo acompanhamento semanal da Fazenda Santa 

Paula.  Este  servidor  visitará  periodicamente  a  fazenda  e  elaborará  documentos/relatórios  semanais  para 

apresentar a Pró-reitoria de Administração, para que a mesma tenha ciência dos fatos que  estão ocorrendo. O 

nome sugerido foi o do servidor Getúlio Neves Almeida, que foi votado por unanimidade. 6) Criação do Comitê 

de Ética e Pesquisa. A palavra foi passada a Professora Márcia Regina Costa que explica a necessidade de todos 

os Trabalhos de Conclusão de Curso passarem pelo comitê, e que o comitê de Diamantina está sobrecarregado,  

por isso a necessidade de criar  o comitê  do ICA. O professor Alex Sander Dias Machado sugere seguir os 

mesmos passos para criação do comitê de Teófilo Otoni e ainda colocar um consultor  ad hoc para que sejam 

atendidos assuntos específicos caso a caso. O Senhor Presidente solicitou ao professor Thiago Vasconcelos Melo 

que ficasse responsável para montar o Comitê e repassar a Congregação.  7) Pedido de redistribuição para o 

ICA de Diego Azevedo Mota. É colocado em votação o processo de redistribuição de Diego Azevedo Mota para 

a  vaga  de  Nutrição  Animal.  O professor  Thiago  Vasconcelos  Melo  relata  que  o  conhece,  que  agregará ao 

Instituto,  e  que  seu  pedido  de  redistribuição  para  o  campus  de  Unaí  é  motivado  pela  proximidade  a  João 

Pinheiro, sua cidade natal. A Professora Márcia Regina Costa é favorável a redistribuição porque a disciplina 

pleiteada será objeto de concurso se não for ocupada pelo candidato. Após discussão, o pedido é votado e, por 

unanimidade todos foram favoráveis à redistribuição.  III – OUTROS ASSUNTOS. 1)  O Senhor Presidente 

informou que as diárias dos motoristas estão proibidas pela PROAD por falta de recursos. 2) Disse, também, que 

o orçamento disponibilizado no segundo semestre para o ICA será correspondente à metade do valor recebido no 

primeiro semestre, e pediu para que cada setor faça uso racional dos recursos. Disse também que deverá ser feito 

um levantamento de gastos em cada setor. 3) O Senhor Presidente informa que solicitou dois contêineres para o 

atual Reitor, e que o mesmo respondeu que tratassem com os próximos gestores. 4) O Senhor Presidente relatou 

reclamações dos gestores da Unimontes quanto ao uso de substâncias ilícitas por parte dos estudantes do ICA 

dentro do campus provisório. Comunica que foi solicitado aos servidores Jayme Tadeu Machado e Romero Gaia  



Santana para que façam rondas no campus e, que qualquer desconfiança, comuniquem imediatamente à direção 

para providências necessárias e aos representantes discentes que comunicassem aos seus pares sobre o ocorrido. 

Em seguida o Senhor Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente sessão, da qual lavrei 

a presente ata que vai devidamente assinada por mim e, após aprovada, pelo Senhor Presidente e anexada a lista 

com assinatura dos demais presentes. Unaí, quatorze de maio de dois mil e quinze.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

___________________________________
Gicele Silva Rodrigues

Secretária

___________________________________
Fernando França da Cunha

Presidente


