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ATA DA 3ª SESSÃO, SENDO A 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS- ICA

Às quatorze horas do dia dezoito de junho de dois mil e quinze, na sala de aula do último bloco da Universidade 

Estadual de Montes Claros- Unimontes, verificado quorum, teve início a terceira sessão, sendo a terceira 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 Anderson Alvarenga Pereira, Fabrício da Silva Terra, Márcia Regina da 

Costa, Leandro Ribeiro Andrade Belo, Marcos Thablo Silva e Souza, Yago Henrique Monteiro, Wesley Esdras 

Santiago.  Houve  ausência  justificada  do  discente  Ivan  Pereira  Souza  e  não  justificada  do  docente  Thiago 

Vasconcelos  Melo.  O Senhor  Presidente  abre  a  sessão  propondo a  aprovação  da  ata  da  reunião  anterior  da 

Congregação, e pede que os presentes se manifestem, e por unanimidade, a mesma fica aprovada e passa-se então 

a discutir os assuntos da pauta.  I – EXPEDIENTE: A) RECEBIDA: 1) COMUNICAÇÕES INTERNAS: 1- 

Comunicação interna nº 1001/2015/GAB, de 08 de maio de 2015, em que a Reitoria autoriza a nomeação dos 

próximos classificados para os concursos de Anatomia e Histologia Veterinária,  Edital  188/2014 e Fisiologia 

Vegetal e Ecologia, Edital 076/2014. 2- Comunicação interna nº 128/2015/PROAD, de 15 de maio de 2015, em 

que o Pró-Reitor de Administração concorda em priorizar projetos e obras, ao Prédio “Agrárias II” em relação ao 

“Hospital  Veterinário”.  Fica  a  ressalva  de  que  o  andamento  do  processo  depende  de  liberação  de  recursos 

orçamentários e financeiros. 3- Comunicação interna nº 129/2015/PROAD, de 15 de maio de 2015, em que o Pró-

Reitor de Administração concorda designar uma portaria ao Servidor Getúlio Neves Almeida com o objetivo de 

visitar periodicamente a Fazenda Santa Paula e elaborar relatórios semanais com os fatos e ocorrências na mesma. 

2) OFÍCIOS: 1- Ofício nº 89/FAMED/2015, de 11 de maio de 2015, da Faculdade de Medicina encaminhando o 

despacho favorável do Magnífico Reitor ao pedido de remoção do Professor Alex Sander Dias Machado do ICA 

para a FAMED.  2-  Ofício nº  082/CPPD/2015, de 18 de maio de 2015, da Comissão Permanente do Pessoal 

Docente solicitando informação a respeito dos docentes afastados do ICA. 3- Ofício nº 284/PROGEP/2015, de 18 

de  maio  de  2015,  da  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  entregando  os  processos  de  estágio  probatório  dos 

servidores técnico-administrativos do ICA.  4- Ofício nº 003/PROGEP/2015, de 19 de maio de 2015, da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas solicitando que Portarias, Resoluções e Editais sejam encaminhado a PROGEP para 

publicação no Boletim de Pessoal. 5- Ofício n° 144/PROGRAD/2015, de 25 de maio de 2015, da Pró-Reitoria de 

Graduação  solicitando  imediata  abertura  dos  laboratórios  e  remontagem  e  liberação  dos  equipamentos  e 

microscópios e organização de um calendário de reposição das aulas práticas, com a devida compensação e com a 

devida aprovação em Colegiado.  6- Ofício nº 036/GAB/PR/2015, de 26 de maio de 2015, do Vereador de Unaí 

Adílson  da  Saúde  solicitando  a  Direção  do  ICA  manifestação  da  tribuna  na  Reunião  Ordinária  da  Câmara 

Municipal  de  Unaí  de  1  de  junho  de  2015  para  esclarecimento  da  atual  situação  do  ICA.  7- Ofício  nº 



1344/DPF/2015, de 26 de maio de 2015, da Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia solicitando cópias do 

BOPM e valores dos prejuízos causados pelos furtos ao ICA. 8- Ofício nº 067/DTI/2015, de 3 de junho de 2015, 

da  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação  encaminhando  Pen  Drive para  coleta  das  marcações  no  REP.  3) 

PORTARIAS: 1- Portaria nº 719/2015/GAB, de 24 de março de 2015, da Reitoria designando o docente Thiago 

Alves Magalhães como representante Suplente do ICA, junto ao CONSU com mandato vinculado ao do docente 

Émerson Bastos- 08/10/2014 a 07/10/2016.  2- Portaria nº 1032/2015/GAB, de 30 de abril de 2015, da Reitoria 

designando os docentes Wesley Esdras Santiago (Titular) e Wellington Ferreira Campos (Suplente) para compor a 

representação do ICA no Conselho Diretor do Centro de Inovação Tecnológica com mandato de dois anos.  3- 

Portaria nº 1194/2015/GAB, de 12 de maio de 2015, da Reitoria lotando a Engenheira Cléa Cunha Peres no ICA, 

campus Unaí. 4- Portaria nº 1291/2015/GAB, de 26 de maio de 2015, da Reitoria designando o servidor Getúlio 

Neves Almeida como responsável pela atribuição de visitar  periodicamente a Fazenda Santa Paula e elaborar 

relatórios  semanais  com  os  fatos  e  ocorrências  na  mesma.  B)  CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA:  1) 

OFÍCIOS: 1- Ofício 80/2015/ICA, de 12 de maio de 2015, à Polícia Federal da seccional de Uberlândia avisando 

sobre o furto de material de consumo ocorrido no campus provisório do ICA. 2- Ofício 83/2015/ICA, de 14 de 

maio de 2015, à Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento da UFVJM encaminhando documentação sobre furtos 

no ICA.  3- Ofício 86/2015/ICA, de 19 de maio de 2015, à Reitoria da UFVJM solicitando Vigilância Noturna 

modalidade emergencial para o campus provisório de Unaí. 4- Ofício 92/2015/ICA, de 20 de maio de 2015, ao 28° 

Batalhão de Polícia Militar de Unaí, MG solicitando reforço na vigilância rotineira noturna aos redores do referido 

campus.  5- Ofício 93/2015/ICA, de 21 de maio de 2015, à Polícia Federal da seccional de Uberlândia avisando 

sobre o furto de micro-ondas e computadores no campus provisório do ICA.  6- Ofício 95/2015/ICA, de 26 de 

maio  de  2015,  à  Reitoria  da  UFVJM  solicitando  a  redistribuição  Prof.  Diego  Azevedo  Mota.  7-  Ofício 

97/2015/ICA, de 26 de maio de 2015, ao Deputado Federal Jaiminho Martins,  encaminhando o projeto para 

melhoria da Infraestrutura do Campus de Unaí/UFVJM. 8- Ofício 99/2015/ICA, de 27 de maio de 2015, à Pró-

Reitoria  de  Planejamento  e  Orçamento  da  UFVJM  encaminhando  documentação  sobre  furtos  no  ICA.  2) 

PORTARIAS: 1- Portaria nº 32, de 15 de maio de 2015, comunicando o afastamento do Professor Wesley Esdras 

Santiago  no  período  de  20  a  23  de  Maio  de  2015,  para  ministrar  palestra  e  treinamento  em  Técnicas  de 

Processamento  de  Imagens  Aplicadas  a  Agricultura  na  Universidade  Estadual  de  Campinas,  na  cidade  de 

Campinas-SP.  2- Portaria nº 33, de 20 de maio de 2015, localizando o servidor Antônio Carvalho Caixeta na 

Fazenda Santa Paula. 3- Portaria nº 34, de 1 de junho de 2015, designando a Comissão de Avaliação de Recurso 

da PROACE. 4- Portaria nº 35, de 8 de junho de 2015, comunicando o afastamento do Professor Leandro Ribeiro 

Andrade Belo no período de 12 a 16 de junho de 2015 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 ocorrerá na cidade de Montes Claros-MG. 5- Portaria nº 36, 

de 15 de junho de 2015, comunicando o afastamento da administradora Jamille Araújo Paixão, no período de 16 a 

17 de junho de 2015, para participar e apresentar trabalho no I CONPEEX da Universidade Federal de Goiás, que 

acontecerá na cidade de Catalão-GO. C) REFERENDAR: 1- Foi referendada a Portaria nº 38, de 17 de maio de 

2015, que trata dos docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Ciências Agrárias 



(BCA) do Instituto de Ciências Agrárias da UFVJM, não havendo nenhuma objeção por parte dos membros da 

congregação. 2- Foi referendada a decisão contida no Ofício118/ICA/2015, de 16 de junho de 2015, que trata da 

composição  dos  servidores  que  ficarão  responsáveis  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  (nível  Mestrado 

Profissional)  Interdisciplinar  em Agropecuária  Sustentável,  que  foi  encaminhado  ao  Diretor  do  Conselho  de 

Pesquisa e Pós-Graduação da UFVJM, Professor Doutor José Barbosa dos Santos, e com o consentimento de 

todos,  o  mesmo  fica  referendado.  II-  ORDEM  DO  DIA:  ASSUNTOS:  1-  Solicitação  da  coordenação  do 

Bacharelado de Ciências Agrárias-BCA para que a Professora Débora Ribeiro Orlando transfira da disciplina 

Anatomia  dos  Animais  II  para  Patologia  Geral  e  Patologia  Especial.  A Professora  Márcia  Regina  da  Costa 

informa que o Curso de Doutorado da docente Débora é na área de Patologia, e que pediu a Professora Jeanne 

Broch Siqueira que analisasse o histórico de doutorado da mesma, sendo compatível com a mudança.  Diante 

disso, os membros da congregação aprovaram a mudança da disciplina de Anatomia dos Animais II para Patologia 

Geral e Patologia Especial.  2- Quanto ao Processo Eleitoral para Direção do ICA, o Senhor Presidente informa 

que recebeu orientações da Reitoria, na pessoa do Magnífico Reitor Pedro Angelo Almeida Abreu, para começar o 

processo eleitoral para Direção do ICA. Para isso, o Senhor Presidente solicita que seja constituída uma comissão 

eleitoral para realização deste processo. O Senhor Presidente informa que o mesmo gostaria de fazer parte desta 

comissão eleitoral. Fica assim formada a comissão para tratar do processo de eleição do novo Diretor do ICA: 

Fernando França da Cunha (Presidente) e Wesley Esdras Santiago, representantes dos docentes; Marcos Thablo 

Silva e Souza, representante dos Técnicos Administrativos. A Professora Márcia Regina da Costa, fala também da 

necessidade  de eleição  para os  cargos  de  coordenadores  de  cursos  de graduação do ICA, que hora são  Pro 

tempore, e com a anuência de todos, fica decidido que o mesmo será providenciado após a eleição da Direção. III 

– OUTROS ASSUNTOS: 1- O Senhor Presidente passa a relatar sobre os Prédios Ciências Agrárias I, II, III e 

IV. Informa que o projeto arquitetônico e complementares do Prédio Ciências Agrárias I foi finalizada restando o 

levantamento dos orçamentos para entrar em licitação. O do Prédio Ciências Agrárias II/III está com o projeto 

arquitetônico finalizado, restando os projetos complementares e planilhamento. O Senhor Presidente relata que em 

reunião com o Pró-Reitor de Administração da UFVJM, foi informado que a empresa Mafra, contratada para 

realizar o projeto arquitetônico do Prédio de Ciências Agrarias IV, solicita informações sobre os laboratórios e 

seus respectivos  tamanhos  para início  de sua elaboração.  A congregação decide que esse assunto deverá ser 

discutido com todos os docentes e uma reunião extraordinária é marcada para ser realizada no dia dezenove de 

junho de 2015, às quatorze horas.  2- O Professor Anderson Alvarenga faz um questionamento sobre a pauta da 

reunião da Congregação, se a mesma deveria ser enviada ou não por e-mail para todos os servidores do ICA, e 

após debate entre os membros, fica decidido que os representantes são os responsáveis em enviar a pauta aos seus 

representados: docentes, técnicos e discentes.  3- O Professor Wellington Ferreira Campos, Vice-coordenador do 

BCA,  pediu  a  palavra  para  relatar  sobre  problemas  que  discentes  levaram  a  Coordenação  do  BCA  e  a 

Congregação atendeu. O Professor Wellington relatou que discentes do ICA e público externo chegam à sala da 

coordenação e não encontram pessoal para atendimento. O Professor disse que esses fatos prejudicam a imagem 

do ICA e cobra uma solução. A Professora Márcia Regina da Costa cita que esta parte de atendimento ao público 

na UFVJM, em Diamantina, é realizada por uma empresa de serviço terceirizado, que não é função dos servidores 



da Pró-Reitoria de Graduação- PROGRAD prestarem este tipo de atendimento, mas que no momento o ICA não 

tem orçamento financeiro para contratação de uma empresa para esta finalidade. Diante do exposto, a Direção do 

ICA junto a coordenação do BCA, estudarão uma alternativa para que o problema de não atendimento ao público 

ocorra novamente.  4- O Professor Wellington Ferreira Campos, Vice-coordenador do BCA, aproveita sua fala 

para relatar também sobre a possibilidade da criação de um site para disponibilizar informações sobre reuniões, 

eventos,  entre  outras  atividades  que  acontecem  no  ICA  e  também  de  formar  uma  comissão  para  tratar  da 

divulgação dos cursos em cidades próximas à Unaí, como Brasília e Goiânia, para melhorar assim a qualidade dos 

alunos  que  estão  ingressando  no  BCA.  Entretanto,  o  Professor  Wellington  entende  que  deverá  consultar  a 

Diretoria  de  Comunicação  Social-  DICOM  para  saber  dos  trâmites  legais  de  divulgação,  ficando  assim  os 

professores  Anderson  Alvarenga  Pereira  e  Márcia  Regina  da  Costa,  responsáveis  em  alimentar  o  site  com 

informações importantes, junto com a técnica em tecnologia da informação, servidora Beatriz Lopes Oliveira. O 

Senhor  Presidente  também  informa  que  com o  aumento  da  nota  de  corte  do  SISU,  provocará  aumento  na 

qualidade dos alunos que ingressarão no BCA. O Professor Wellington ressalta que os alunos que vêm de outras 

cidades, mostram ter maior compromisso com os estudos. O Professor Fabrício da Silva Terra relata que nem 

sempre as melhores notas, significam os melhores alunos, que o importante é ter alunos responsáveis. 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,  dezoito  de  junho  de  dois  mil  e  quinze.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x
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