
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CAMPUS-UNAÍ

ATA DA 5ª SESSÃO, SENDO A 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS- ICA.

Às oito horas e trinta minutos do dia dezesseis de julho de dois mil e quinze, na sala de aula do último bloco  da 

Universidade Estadual de Montes Claros- Unimontes. verificado o quorum, teve início a 5ª sessão, sendo a quarta 

4ª  sessão  ordinária  da  Congregação  do  Instituto  de  Ciências  Agrárias-  ICA,  sob  a  presidência  do  Professor 

Anderson Alvarenga Pereira e contando com as presenças de Márcia Regina da Costa, Marcos Thablo Silva e 

Souza, Thiago Alves Magalhães (Suplente), Ivan Pereira Souza, Washington Oliveira Campos, Wesley Esdras 

Santiago. Houve a ausência justificada do docente Fernando França da Cunha por motivo de férias. Ausências 

injustificadas dos docentes: Thiago Vasconcelos Melo e Leandro Augusto Félix Tavares. O presidente abre a 

sessão informando que as atas da terceira e quarta sessão estão prontas e sendo de conhecimentos de todos os 

conselheiros,  ficam  aprovadas.I–  EXPEDIENTE:  A)RECEBIDA:1)  COMUNICAÇÕES  INTERNAS:  1- 

Comunicação interna nº 1400/2015/GAB, de 25 de junho de 2015, em que a Reitoria substitui a professora Vívian 

Margutti da Coordenação Geral do Inglês sem Fronteiras na UFVJM pela professora Hejaine de Oliveira Fonseca.  

2)  OFÍCIOS:1-  Ofício  nº  158/2015/PROGRAD,  de  08  de  junho  de  2015,  da  Pró-reitoria  de  Graduação 

ressaltando a importância do cumprimento do disposto na Resolução nº 25 do CONSU, de 10 de outubro de 2014, 

com relação às bancas de estágio probatório de docentes. 2- Ofício nº 04/2015/DICOM, de 15 de junho de 2015, 

da  Diretoria  de Comunicação  Social  encaminhando  Folder de  apresentação da UFVJM.  3) PORTARIAS:1- 

Portaria nº 1365/2015/GAB, de 02 de junho de 2015, da Reitoria lotando a Contadora Mariléia da Cunha Soares 

no ICA, campus Unaí, a partir de 28 de abril de 2015. B) CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA:1) OFÍCIOS:1- 

Ofício 100/2015/ICA, de 02 de junho de 2015, ao Senhor João Batista  Filho solicitando que animais de sua 

propriedade sejam retirados do espaço pertencente a Fazenda do ICA/UFVJM. 2- Ofício 101/2015/ICA, de 02 de 

junho de 2015, ao Senhor Volnei Gomes Dantas solicitando que animais de sua propriedade sejam retirados do 

espaço pertencente a Fazenda do ICA/UFVJM. 3- Ofício 102/2015/ICA, de 02 de junho de 2015, ao Senhor 

Claudair José Borges solicitando que animais de sua propriedade sejam retirados do espaço pertencente a Fazenda 

do  ICA/UFVJM.  4-  Ofício  109/2015/ICA,  de  03  de  junho  de  2015,  à  Pró-reitora  de  Gestão  de  Pessoas 

encaminhando o processo de avaliação do estágio probatório dos servidores: Jefferson Luiz Antunes, Katia Vieira 

Souto, Adriane Maria da Silva, Beatriz Oliveira Lopes, Juliene Faria Porto, Evandro da Silva Souto e Jamille 

Araújo Paixão. 5- Ofício 112/2015/ICA, de 08 de junho de 2015, à Comissão do Pessoal Docente requerendo a 

ascensão funcional por titulação do Professor Wesley Esdras Santiago. 6- Ofício 114/2015/ICA, de 10 de junho de 

2015,  à  Pró-reitora  de  Gestão  de  Pessoas  encaminhando  o  processo  de  avaliação  do  estágio  probatório  dos 

servidores:  Marcos  Thablo  Silva  e  Souza,  Jayme  Tadeu Machado,  Fabiana  Nunes da  Costa,  Brenda Garcia, 

Renata Luiz Ursine, Edvandro Barragam Lima, Denice Pereira Santana, Elaine Jacinto Sulzbach e Fernanda Alves 



Mignot. 7- Ofício 115/2015/ICA, de 10 de junho de 2015, ao Departamento de Polícia Federal de Uberlândia 

informando  sobre  os  furtos  tentado  (BOPM  M-3818-2015-81432611)  e  consumado  (BOPM  M-3818-2015-

81492822) do cartão  Tícket Car n° 3085.1210.0189.0116.8- Ofício 117/2015/ICA, de 16 de junho de 2015, ao 

Departamento de Polícia Federal de Uberlândia informando sobre os furtos de um telefone celular da empresa 

CAPE (BOPM M-3818-2015-81505678)  e  um carrinho  de  mão  (BOPM M-3818-2015-81626568).  9-  Ofício 

121/2015/ICA,  de  19  de  junho  de  2015,  ao  Diretor  da  Empresa  Aperphil  Vigilância  Ltda.,  respondendo  ao 

questionamento da contratada sobre o envio dos Boletins de Ocorrência dos últimos furtos ocorridos no ICA. 10- 

Ofício  123/2015/ICA,  de  24  de  junho  de  2015,  à  Pró-reitora  de  Gestão  de  Pessoas  comunicando  sobre  a 

apresentação e início de exercício do Senhor Luis Fernando Raffa de Oliveira. 11- Ofício 125/2015/ICA, de 29 de 

junho de 2015, ao Pró-reitor de Administração apresentando o relatório de todos os furtos ocorridos no campus 

provisório de Unaí. 12- Ofício 126/2015/ICA, de 29 de junho de 2015, ao Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e 

Finanças da Unimontes, liberando as salas de aula para a aplicação das provas do ENEM previstas para os dias 24 

e 25 de outubro de 2015. 13- Ofício 127/2015/ICA, de 29 de junho de 2015, à Pró-reitora de Gestão de Pessoas 

comunicando sobre a apresentação e início de exercício da Professora Amanda Melo Sant'anna Araújo. 14- Ofício 

128/2015/ICA, de 01 de julho de 2015, ao Pró-reitor de Planejamento e Orçamento solicitando a mudança de 

crédito por rubrica na Unidade Orçamentária do Campus Unaí/UFVJM. 15- Ofício 129/2015/ICA, de 06 de julho 

de 2015, à Pró-reitora de Gestão de Pessoas comunicando sobre a apresentação e início de exercício do Professor 

Leonardo Barros Dobbss. 16- Ofício 130/2015/ICA, de 07 de julho de 2015, à Técnica Maria de Fátima Pereira 

autorizando a realização de horário especial para realização do Doutorado em Ciências, baseado no artigo 98 da 

Lei nº 8.112, de 1990. 17- Ofício 132/2015/ICA, de 07 de julho de 2015, à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

encaminhando as avaliações de estágio probatório dos docentes Fernando França da Cunha e Márcia Regina da 

Costa. 18- Ofício 133/2015/ICA, de 07 de julho de 2015, à Reitoria solicitando lavratura da portaria da comissão 

instituída  para  a  avaliação  do Técnico  Luís  Fernando Raffa  de  Oliveira,  sendo Anderson Alvarenga  Pereira 

(Presidente), Sueli Estel Soares dos Reis (Membro), Emerson Bastos (Membro), Saulo Alberto do Carmo Araújo 

(Suplente) e Mariléia da Cunha Soares (Suplente).  2) PORTARIAS:1- Portaria nº 37, de 16 de junho de 2015 

advertindo o Senhor Marcos Thablo Silva e Souza por ter inobservado os deveres funcionais. 2- Portaria nº 40, de 

01 de julho de 2015, comunicando o afastamento do Professor Marcos de Souza Gomes, no período de 13 de julho 

de 2015 a 07 de agosto de 2015 para participação na análise dos dados do projeto “Potencial funcional, nutricional 

e  sensorial  e  agregação  de  valores  a  frutos  do  cerrado  como  alternativa  de  geração  de  renda  e  garantia  da 

segurança alimentar e funcional” na Universidade Federal de Lavras. 3- Portaria nº 41, de 01 de julho de 2015 

comunicando o afastamento da Professora Débora Ribeiro Orlando, no período de 02 a 31 de Julho de 2015 para a 

realização de procedimentos referentes a seu projeto de doutorado: “Caracterização de eventos imunopatológicos 

em  placenta  e  soro  de  caprinos  naturalmente  infectados  por  Neospora  caninum utilizando  métodos  imuno-

histoquímicos e ELISA” na Universidade Federal de Lavras. 4- Portaria nº 42, de 02 de julho de 2015 designando 

o docente Saulo Alberto do Carmo Araújo para compor a comissão incumbida de fazer a avaliação de estágio 

probatório da docente Débora Ribeiro Orlando, em substituição ao docente Fernando França da Cunha. 5- Portaria 

nº 43, de 02 de julho de 2015 designando os(as) docentes Jeanne Broch Siqueira e Thiago Vasconcelos Melo para 



comporem a comissão incumbida de fazer a avaliação de estágio probatório da docente Tânia Pires da Silva, em 

substituição aos docentes Fernando França da Cunha e Márcia Regina Costa. 6- Portaria nº 44, de 02 de julho de 

2015 designando os(as) docentes Jeanne Broch Siqueira e Thiago Vasconcelos Melo para comporem a comissão 

incumbida de fazer a avaliação de estágio probatório do docente Wesley Esdras Santiago, em substituição aos 

docentes  Fabrício  da  Silva  Terra  e  Fernando  França  da  Cunha.  7-  Portaria  nº  45,  de  02  de  julho  de  2015 

designando  os(as)  docentes  Saulo  Alberto  do  Carmo  Araújo  e  Thiago  Vasconcelos  Melo  para  comporem a 

comissão incumbida de fazer a avaliação de estágio probatório do docente Ângelo Danilo Faceto, em substituição 

aos docentes Leandro Augusto Félix Tavares e Fernando França da Cunha. 8- Portaria nº 46, de 02 de julho de  

2015  designando  os(as)  docentes  Emerson  Bastos  e  Thiago  Vasconcelos  Melo  para  comporem  a  comissão 

incumbida de fazer a avaliação de estágio probatório da docente Mirian da Silva Costa Pereira, em substituição 

aos docentes Anderson Alvarenga Pereira e Wellington Ferreira Campos. 9- Portaria nº 47, de 02 de julho de 2015 

designando  o  docente  Emerson  Bastos  para  compor  a  comissão  incumbida  de  fazer  a  avaliação  de  estágio 

probatório do docente Marcos de Souza Gomes, em substituição ao docente Anderson Alvarenga Pereira. 10- 

Portaria nº 48, de 02 de julho de 2015 designando os docentes Thiago Vasconcelos Melo (Presidente), Jeanne 

Broch Siqueira e Emerson Bastos para comporem a comissão incumbida de fazer a avaliação de estágio probatório 

da docente Amanda Melo Sant’anna Araújo. 11- Portaria nº 49, de 02 de julho de 2015 designando a Professora 

Amanda Melo Sant’anna Araújo como responsável pelo Laboratório de Anatomia e Patologia Animal do ICA. 12- 

Portaria nº 50, de 07 de julho de 2015 comunicando o afastamento do Professor Ângelo Danilo Faceto, no período 

de 13 de julho a 02 de agosto de 2015 para a realização de parte do Projeto de Pesquisa no Laboratório de  

Materiais Nanoestruturados Fabricados Eletroquimicamente na Universidade Federal de São Carlos.13- Portaria 

nº 51, de 07 de julho de 2015 designando os docentes Thiago Vasconcelos Melo (Presidente), Saulo Alberto do 

Carmo Araújo e Emerson Bastos para comporem a comissão incumbida de fazer a avaliação de estágio probatório 

do docente Leonardo Barros Dobbss. 14- Portaria nº 52, de 07 de julho de 2015 comunicando o afastamento da 

Professora Amanda Melo Sant'Anna Araújo, no período de 15 a 23 de Julho de 2015 para a realização de palestras 

no curso anual de Cães de Guerra no canil do Grupamento de Operações com Cães da SEAP/RJ.3) AVISO DE 

IRREGULARIDADES:1-  Aviso  nº  001/2015/ICA,  de  11  de  junho  de  2015,  a  Aperphil  Vigilância  Ltda. 

notificando a empresa devido ao não cumprimento das condições estipuladas em edital de pregão eletrônico n° 

44/2013 e contrato 032/2013.C) REFERENDAR: 1- Bancas dos concursos do edital 128/2015, campus Unaí: 1.1 

-  Sociologia e Desenvolvimento  Rural/Cooperativismo e Associativismo/ Ser Humano Como Indivíduo e em 

Grupo/  Estrutura  e  Dinâmica  Social.  Data:  03  a  07  de  agosto  de  2015.  Membros:  Thiago  Vasconcelos 

Melo/UFVJM, Wesley Esdras Santiago/UFVJM, Marcelo Leite Gastal/EMBRAPA- Suplentes: Saulo Alberto do 

Carmo Araújo/UFVJM, Ângelo Faceto/UFVJM. 1.2- Microbiologia Geral.  Data:  03 a 07 de agosto de 2015. 

Membros:  Wellington Ferreira  Campos/UFVJM, Tânia Pires da Silva/UFVJM, Cristine Chaves Barreto/UCB. 

Suplentes:  Jeanne  Broch  Siqueira/UFVJM,  Elizabeth  Hachiya/UNIMONTES.  1.3-  Morfologia,  Taxonomia 

Vegetal e Etnobotânica. Data: 03 a 07 de agosto de 2015. Membros: Thiago Alves Magalhães/UFVJM, Leonardo 

Barros Dobbss/UFVJM, Livia  Echternacht  Andrade/UFU. Suplentes:  Márcia Regina Costa/UFVJM, Fernando 

França da Cunha/UFVJM. 1.4- Desenho, Construções Rurais e Ambiência.  Data: 03 a 07 de agosto de 2015. 



Membros:  Fabrício  da  Silva  Terra/UFVJM,  José  Wallace  Barbosa  do  Nascimento/UFCG,  Marcos  de  Souza 

Gomes/UFVJM. Suplentes:  Anderson Alvarenga Pereira/UFVJM, Mírian da Silva Costa Pereira/UFVJM.  II – 

ORDEM DO DIA: ASSUNTOS:1- Escolha do representante suplente do ICA no Conselho Universitário. Esse 

representante será suplente do Professor Leandro Augusto Félix Tavares que assumiu a cadeira em decorrência da 

remoção do representante Titular, o Professor Alex Sander Dias Machado. O professor Thiago Alves Magalhães 

questiona se houve manifestação de outro docente e se os mesmos foram informados da vaga a ser preenchida no 

Conselho Universitário. O presidente informa que até momento não houve interesse e pergunta novamente aos 

membros presentes, fica decido que o presidente enviará um e-mail a todos os docentes sobre o assunto, e caso 

tenha mais de um interessado, será analisado pela Congregação. O professor Wesley Esdras Santiago informa que 

não tem interesse, mas caso não aparece nenhum outro interessado ele ocuparia a vaga. 2- Montar comissão para 

elaboração do projeto arquitetônico do Hospital Veterinário. O presidente informa que professor Alex Sander era 

o  responsável  pelo  projeto,  mas  foi  removido  para  UFVJM em Diamantina.  Por  isso,  os  docentes  do  ICA 

responsáveis pela medicina Veterinária, pedem que seja gerado uma portaria definindo os novos responsáveis pelo 

Projeto  Arquitetônico  do  Hospital  Veterinário  do  ICA.  Após  esta  explicação  foi  pedido  o  referendo  para 

aprovação da nova comissão. Em consulta aos conselheiros sobre esta demanda, fica assim aprovada e formada a 

comissão para elaboração do Projeto Arquitetônico do Hospital Veterinário: Jeanne Broch Siqueira- Presidente, 

Débora Ribeiro Orlando- Membro, Amanda Melo Sant'anna Araújo- Membro. 3- Autorização para reabertura dos 

concursos  nas  áreas  de  Banco  de  dados,  linguagens  de  programação  e  Gestão  estratégica  de  tecnologia  de 

informação e Topografia e Georreferenciamento de imóveis rurais e geoprocessamento, com a titulação de mestre, 

visto que não houve candidatos inscritos com titulação de doutor. A professora Márcia Regina da Costa informa 

que  fez  uma  pesquisa  tentando  achar  aprovados  em  concursos  em  outros  órgãos  para  que  pudessem  ser 

aproveitados,  mas  não conseguiu,  devido a  uma carência  de  doutores  na área.  O presidente  também fala  da 

dificuldade de profissionais nas áreas citadas,  que ele mesmo divulgou o concurso, e não houve interessados 

doutores, por isso a necessidade de abertura de concurso com a titulação de mestres. Sendo assim, após consulta 

aos membros da congregação, fica aprovada a realização do concurso nas áreas de Banco de dados, linguagens de 

programação e Gestão estratégica de tecnologia de informação e Topografia e Georreferenciamento de imóveis 

rurais  e  geoprocessamento,  para  candidatos  com  a  titulação  de  mestre.  4-  Seleção  de  equipamentos  para 

atendimento do Bacharelado em Ciências Agrárias- BCA. O presidente informa que o BCA recebeu uma verba de 

um milhão de reais para compra de equipamentos e que tem até o dia dezessete de julho para enviar ao setor 

responsável em Diamantina a relação dos equipamentos para que possam ser cadastrados no SIGA, por isso pede 

o empenho de todos os docentes para preencher a planilha com os equipamentos a serem utilizados pelo ICA e 

agenda  uma  reunião  com  os  mesmos  para  o  dia  três  de  agosto  de  dois  mil  e  quinze  para  definição  dos 

equipamentos  a  serem comprados.  III  –  OUTROS  ASSUNTOS:  O  discente  Washington  Oliveira  Campos 

questiona como está o andamento da verba que o deputado Padre João está tentando disponibilizar para o ICA e 

prontamente o senhor presidente informa que está em andamento,  que tiveram uma reunião com o secretário 

Executivo de Educação no Ministério da Educação- MEC, reunião esta agendada pelo próprio deputado, e foi 

entregue um projeto com os problemas e as necessidades do Instituto de Ciências Agrárias para o secretário e para 



o Magnífico Reitor da UFVJM. A professora Márcia Regina da Costa pergunta se pode ser instalados quadros 

brancos nas salas da Unimontes que passaram por reformas, e o presidente concorda com a instalação e informa 

que será realizada assim que possível,  e sobre a manta no telhado informa que houve um erro na Proplan e 

deixaram algumas partes sem orçamento, e que foi feito um aditivo para que atenda toda a demanda. Sobre o ar-

condicionado informa que o Vice-Reitor, senhor Donaldo forneceu a título de empréstimo, dois equipamentos 

para o ICA, porém não tem verba para a instalação. 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, dezesseis de julho 

de dois mil e quinze.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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

____________________________________                       ______________________________________

Márcia Regina da Costa       Anderson Alvarenga Pereira

       Secretária Eventual         Presidente


