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ATA DA 6ª SESSÃO, SENDO A 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS- ICA.

 Às oito horas e trinta minutos do dia vinte de agosto 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 6ª sessão, sendo a 5ª 

sessão ordinária da Congregação do Instituto de Ciências Agrárias- ICA, sob a presidência do professor Anderson 

Alvarenga Pereira e contando com as presenças dos seguintes conselheiros: Ivan Pereira Souza- Representante 

Titular discente, Leandro Augusto Félix Tavares- Coordenador do curso de Engenharia Agrícola e Agronomia, 

Leandro Ribeiro Andrade Belo- Representante Titular docente, Márcia Regina da Costa- Coordenadora do curso 

de Bacharelado em Ciências Agrárias, Saulo Alberto do Carmo Araújo- Vice-Diretor do Instituto de Ciências 

Agrárias, Thiago Alves Magalhães- Representante Suplente docente, Thiago Vasconcelos Melo- Coordenador do 

curso de Medicina Veterinária e Zootecnia, Wesley Esdras Santiago- Representante Suplente docente. Ausências 

injustificadas  do discente  Washington Oliveira  Campos  e  ausências  justificadas  de Denice  Pereira  Santana e 

Marcos Thablo Silva e Souza, por motivo de greve. O presidente abre a sessão e informa que não há discussão de 

ata,  pois  estão  aguardando  a  confecção  da  ata  da  última  reunião  pela  secretária  da  direção  do  ICA.  I 

EXPEDIENTE:  A)  RECEBIDA:1)  COMUNICAÇÕES  INTERNAS:1-  Comunicação  interna  nº 

001/2015/GAB, de 10 de julho de 2015, em que a Reitoria encaminha o Parecer número 262/2015 assinado pelo 

Procurador Federal tratando de questionamentos concernentes ao preenchimento do registro de ponto eletrônico 

dos servidores que aderiram a greve. 2- Comunicação interna nº 1446/2015/GAB, de 13 de julho de 2015, em que 

a Reitoria aprova recurso para custear diárias e deslocamento de membros de banca de concurso. 3- Comunicação 

interna nº 1626/2015/GAB, de 20 de julho de 2015, em que a Reitoria autoriza a realização de concursos públicos 

para  Magistério  Superior,  respectivamente  nas  áreas  de:  (a)  Banco de  Dados,  Linguagem de  Programação  e 

Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação e (b) Topografia e Georreferenciamento de Imóveis Rurais e 

Geoprocessamento, ambos com titulação de mestre. 4- Comunicação interna nº 1730/2015/GAB, de 5 de agosto 

de 2015, em que a Reitoria aprova o pedido de exoneração do Professor Fernando França da Cunha ao cargo de 

Diretor  pro tempore do ICA/UFVJM e autoriza  a  nomeação do professor Anderson Alvarenga Pereira  como 

Diretor pro tempore do ICA. 2) OFÍCIOS: 1– Ofício 01/2015 do senhor Edvandro Barragam Lima comunicando 

que a partir do dia 24/06/2015 faz adesão ao movimento paredista dos técnicos administrativos em educação. 2– 

Ofício  01/2015  da  Senhora  Cléa  Cunha  Peres  comunicando  que  a  partir  do  dia  25/06/2015  faz  adesão  ao 

movimento paredista dos técnicos administrativos em educação. 3– Ofício 01/2015 da senhora Denice Pereira 

Santana  comunicando  que  a  partir  do  dia  25/06/2015  faz  adesão  ao  movimento  paredista  dos  técnicos 

administrativos em educação. 4– Ofício 01/2015 do senhor Everaldo Evangelista Botelho comunicando que a 

partir do dia 25/06/2015 faz adesão ao movimento paredista dos técnicos administrativos em educação. 5– Ofício 

01/2015 do senhor Romero Gaia Santana comunicando que a partir do dia 24/06/2015 faz adesão ao movimento 



paredista  dos  técnicos  administrativos  em  educação.  6–  Ofício  02/2015  do  senhor  Jayme  Tadeu  Machado 

comunicando que a partir do dia 25/06/2015 faz adesão ao movimento paredista dos técnicos administrativos em 

educação. 7– Ofício 01/2015 da senhora Gicele Silva Rodrigues comunicando que a partir do dia 25/06/2015 faz 

adesão ao movimento paredista dos técnicos administrativos em educação. 8– Ofício 01/2015 da senhora Elaine 

Jacinto Sulzbach comunicando que a partir do dia 25/06/2015 faz adesão ao movimento paredista dos técnicos 

administrativos em educação. 9– Ofício 01/2015 da senhora Vanessa de Jesus Toledo Avelar comunicando que a 

partir do dia 25/06/2015 faz adesão ao movimento paredista dos técnicos administrativos em educação. 10– Ofício 

01/2015 da senhora Thaís Cristina Ferreira do Nascimento comunicando que a partir do dia 25/06/2015 faz adesão 

ao movimento paredista dos técnicos administrativos em educação. 1 – Ofício 01/2015 da senhora Fabiana Nunes 

da  Costa  comunicando  que  a  partir  do  dia  25/06/2015  faz  adesão  ao  movimento  paredista  dos  técnicos 

administrativos  em  educação.  12–  Ofício  01/2015  da  senhora  Kátia  Vieira  Souto  Lepesqueur  Landim 

comunicando que a partir do dia 25/06/2015 faz adesão ao movimento paredista dos técnicos administrativos em 

educação.  13–  Ofício  01/2015  do  senhor  Marcos  Thablo  Silva  e  Souza  comunicando  que  a  partir  do  dia 

26/06/2015 faz adesão ao movimento paredista dos técnicos administrativos em educação. 14– Ofício 01/2015 da 

senhora Sueli  Estel  Soares  dos  Reis  comunicando que a  partir  do dia  29/06/2015 faz  adesão ao  movimento 

paredista  dos  técnicos  administrativos  em educação.  15–  Ofício  01/2015  da  senhora  Luisa  Silvestre  Freitas 

Fernandes  comunicando  que  a  partir  do  dia  13/07/2015  faz  adesão  ao  movimento  paredista  dos  técnicos 

administrativos em educação. 16– Ofício 01/2015 da senhora Juliene Faria Porto comunicando que a partir do dia 

07/07/2015 faz adesão ao movimento paredista dos técnicos administrativos em educação. 17– Ofício 01/2015 da 

senhora Fernanda Alves Mignot comunicando que a partir do dia 16/07/2015 faz adesão ao movimento paredista 

dos técnicos administrativos em educação. 18– Ofício 01/2015 da Senhora Adriane Maria da Silva comunicando 

que a partir do dia 11/08/2015 faz adesão ao movimento paredista dos técnicos administrativos em educação. 19– 

Ofício 02/2015 da senhora Cléa Cunha Peres comunicando que a partir do dia 10/08/2015 retornará ao trabalho. 

20– Ofício Sem número/2015 da senhora Elaine Jacinto Sulzbach comunicando que no período de 27 a 31 de 

julho estará em férias e neste período interrompe o movimento grevista. 21– Ofício 033/PRPGF/Unimontes/2015 

acordando com a liberação das salas de aula para aplicação Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 22– 

Ofício 052/CONSU/2015 informa a decisão do CONSU referente à determinação de apoio administrativo e de 

secretaria  aos  Programas  de Pós-Graduação Stricto  Sensu da  UFVJM. 23– Ofício  Circular  05/DICOM/2015/ 

encaminhando exemplares do relatório de gestão 2011-2015 da UFVJM. 24 – Ofício 209/GAB/2015 apresenta o 

quadro de servidores docentes e técnico-administrativos, tão bem como cargos e funções gratificadas destinadas 

pelo Ministério da Educação para a viabilização do funcionamento pleno do ICA. 3) PORTARIAS: 1- Portaria nº 

1629/2015/GAB, de 03 de julho de 2015, da Reitoria concedendo o Adicional de Insalubridade no Grau Médio, no 

valor de 10% do vencimento básico, a partir de 20 de maio de 2015, ao servidor Antônio Carvalho Caixeta. 2- 

Portaria nº 1756/2015/GAB, de 20 de julho de 2015, da Reitoria interrompendo as férias do servidor Marcos 

Thablo Silva e Sousa, no dia 13 de julho a 15 de julho, devendo ser cumprido no período de 16 de dezembro de  

2015 a 18 dezembro de 2015. 3- Portaria nº 1748/2015/GAB, de 20 de julho de 2015, da Reitoria concedendo 

incentivo  à  qualificação,  no  percentual  de  30%,  a  partir  de  07  de  julho  a  Fernanda  Alves  Mignot.  B) 



CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 1) OFÍCIOS: 1- Ofício 134/2015/ICA, de 08 de julho de 2015, à senhora 

Nina Beatriz França Oliveira solicitando a remarcação de férias da professora Márcia Regina da Costa. 2- Ofício 

135/2015/ICA, de 10 de julho de 2015, ao Magnífico Reitor Pedro Angelo Almeida Abreu solicitando recurso 

para  custear  diárias  e  deslocamento  de  membros  para  participação  em  bancas  de  concursos.  3-  Ofício 

136/2015/ICA, de 13 de julho de 2015, à senhora Nina Beatriz Oliveira encaminhando a avaliação de Estágio 

Probatório do professor Fabrício da Silva Terra. 4- Ofício 137/2015/ICA, de 13 de julho de 2015, à senhora Nina 

Beatriz Oliveira encaminhando a avaliação de Estágio Probatório do professor Wellington Ferreira Campos. 5- 

Ofício 138/2015/ICA, de 16 de julho de 2015, ao Senhor Warlisson Nogueira solicitando a remarcação de férias 

do servidor Marcos Thablo Silva e Souza. 6- Ofício 139-1/2015/ICA, de 15 de julho de 2015, à senhora Rogéria 

Joselita Oliveira Soares enviando documentos para averbação de tempo de serviço da servidora Mariléia da Cunha 

Soares. 7- Ofício 139/2015/ICA, de 20 de julho de 2015, ao Magnífico Reitor Pedro Angelo Almeida Abreu 

solicitando reabertura de concurso com titulação de mestre  nas áreas  de: (a)  Banco de Dados,  linguagem de 

programação e Gestão estratégica de tecnologia de informação e (b) Topografia e Georreferenciamento de imóveis 

rurais e geoprocessamento.  8- Ofício 140/2015/ICA, de 29 de julho de 2015, à senhora Nina França Oliveira 

solicitando remarcação de férias do professor Thiago Alves Magalhães. 09- Ofício 141/2015/ICA, de 03 de agosto 

de 2015, ao Senhor Leonardo França Ribas comunicando a devolução do Termo de Responsabilidade número 

10953. 10- Ofício 142/2015/ICA, de 04 de agosto de 2015, à senhora Jamille Araújo Paixão solicitando horário 

especial para estudo. 11- Ofício 143/2015/ICA, de 04 de agosto de 2015, à senhora Nina Beatriz França Oliveira  

solicitando a remarcação de férias do professor Anderson Alvarenga Pereira. 12- Ofício 144/2015/ICA, de 04 de 

agosto de 2015, à senhora Brenda Garcia dando parecer favorável acerca da possível redistribuição da servidora 

Brenda Garcia para o Instituto Federal do Triângulo Mineiro IFTM. 13- Ofício 145/2015/ICA, de 10 de agosto de 

2015, à senhora Nina Beatriz França Oliveira informando que o servidor Ailton Carvalho Barbosa apresentou e 

entrou em exercício no ICA em 10 de agosto de 2015. 14- Ofício 146/2015/ICA, de 11 de agosto de 2015, à 

senhora  Nina  Beatriz  França  Oliveira  solicitando  cancelamento  das  férias  e  remarcação  da  servidora  Jamille 

Araújo Paixão. 15- Ofício 103/2015/SEC, de 12 de agosto de 2015, (ofício conjunto com a Unimontes) ao Senhor 

Carlos Lysias Moreira Souza solicitando que seja providenciada a limpeza (capina e poda) referente ao mato no 

Campus da Unimontes em Unaí. 2) PORTARIAS: 1- Portaria nº 53, de 22 de julho de 2015 torna-se sem efeito a 

Portaria número 17 de 30 de março de 2015, que trata da designação do docente Alex Sander Dias Machado como 

responsável pelo projeto Arquitetônico do Hospital Veterinário do ICA. 2- Portaria nº 54, de 22 de julho de 2015, 

comunicando o afastamento da servidora Maria de Fátima Pereira, no período de 28 a 31 de julho de 2015 para 

participação do curso de extensão Universitária 2015 na cidade de Franca/SP. 3- Portaria nº 55, de 22 de julho de 

2015 designando os membros Jeanne Broch Siqueira, Amanda Melo Sant`Anna, Débora Ribeiro Orlando e Cléa 

Cunha Peres para constituírem a Comissão do Projeto Arquitetônico do Hospital Veterinário do ICA. 4- Portaria 

nº 56, de 05 de agosto de 2015 comunicando o afastamento do professor Marcos de Souza Gomes, nos dias 10 e 

11 de agosto de 2015 para participar de banca de defesa de dissertação na Universidade Federal de Lavras, na 

cidade de Lavras – MG. 5- Portaria nº 57, de 10 de agosto de 2015 designando os membros Wesley Esdras  

Santiago, Fabrício da Silva Terra, Marcos Thablo Silva e Souza e Washington Oliveira Campos para constituírem 



a Comissão Eleitoral para Direção do ICA. C) REFERENDAR: 1– Resultados dos concursos do edital 128/2015. 

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

Grupo/Estrutura  e  Dinâmica  Social:  candidato:  Gustavo  Meyer  aprovado  com média  8,41.  1.2-  Morfologia, 

Taxonomia Vegetal e Etnobotânica: candidato: Eric Koiti Okiyama Hattori aprovado com média 9,21. Candidatos 

classificados:  Letícia  Zenóbia  de  Oliveira  Campos  média  8,60,  Fabrício  Moreira  Ferreira  com média  8,16  e 

Vanessa Holanda Righetti de Abreu com média 7,25. 1.3- Desenho, Construções Rurais e Ambiência: candidato: 

Marcelo Bastos Cordeiro aprovado com média 7,94. 1.4– Microbiologia Geral: candidato: Cláudia Braga Pereira 

Bento aprovado com média 8,66, candidatos classificados: André Shigueyoshi Nakatani com média 8,49. Patrícia 

Nirlane da Costa Souza com média 8,44. O senhor presidente informa que conforme portaria da UVFJM em 

Diamantina se faz necessário para o referendamento dos resultados na Congregação.  II– ORDEM DO DIA: 

ASSUNTOS:  1– Horário dos Motoristas.  O professor Leandro Augusto Félix  informa que o motorista  Alair 

Severino da Cruz o procurou para reclamar da situação dos motoristas que não têm uma sala para trabalho, ficam 

expostos ao sol e calor, e por isso sugere a opção de trabalhar com plantões, um motorista ficaria no Instituto e o 

outro em casa à disposição, como supostamente é feito em Diamantina. Diante desta informação, os professores 

Leandro e Anderson buscaram informações em Diamantina e verificaram que esta informação não procede, o que 

acontece é a compensação de horas extras. O presidente informa que não será possível a opção de trabalhar por 

plantões,  mas que será providenciada  uma sala  com armários.  2– Discussão do organograma do Instituto  de 

Ciências Agrárias- ICA, com Cargo de Direção- CD e Função Gratificada- FG. O presidente informa que recebeu 

um ofício da Reitoria com o organograma de funções gratificadas a serem distribuídas no Instituto de Ciências 

Agrárias, mas que será marcada uma reunião com o Magnífico Reitor Gilciano Saraiva Nogueira, para verificar se 

este organograma sofreu alguma mudança,  e passa a ler as vagas que estão liberadas para preenchimento em 

concurso público, que são: cento e oito vagas vagas, vinte e quatro vagas liberadas em dois mil e treze e treze 

vagas em dois mil e quatorze. O restante dessas vagas setenta e uma vagas estão disponíveis para preenchimento, 

que serão utilizadas em dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete. Servidores técnicos administrativos total de 

cento e trinta e três vagas, sendo que cinquenta e três  de nível E; oitenta nível D. Deste total trinta e sete vagas já  

foram preenchidas e mais vinte vagas disponíveis para concurso no segundo semestre de dois mil e quinze. O 

restante das vagas serão liberadas em dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete. Para os cargos de Direção e  

cargos  comissionados,  a  reitoria  disponibiliza:  uma  vaga  para  diretor;  três  CD4;  cinco  FG1,  sendo  que  o 

Ministério da Educação- MEC liberou 3 vagas; seis FG2; três FG3. O presidente propõe levar este documento e 

questionar com o Magnífico Reitor e também propor um organograma para o ICA para ver onde se encaixaria os 

CD e FG. Informa ainda que foi solicitado à contadora Mariléia que fizesse um levantamento do organograma no 

Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Triângulo  Mineiro-  IFET/Paracatu  e  também  da 

UFVJM/Mucuri. 3- Discussão sobre a mudança do curso de Engenharia Agrícola para Engenharia Agrícola e 

Ambiental.  O  professor  Leandro  Augusto  fala  sobre  a  proposta  de  mudança  da  nomenclatura  do  curso  de 

Engenharia Agrícola para Engenharia Agrícola e Ambiental, que já havia sido debatido em reunião do Núcleo 

Estruturante- NDE, em que foi aprovado por unanimidade entre os coordenadores do curso do ICA, pertencentes 

ao NDE, e que fez uma consulta à Pró-Reitoria de Graduação-  PROGRAD, recebendo a informação que esta é 



uma situação interna, onde o ICA tem autonomia para a mudança, devendo seguir alguns trâmites legais, tais 

como ofício para que embase esta mudança e também é necessário a aprovação dos membros da Congregação do 

ICA. Alguns conselheiros entre os presentes deram suas opiniões, algumas favoráveis, outras não, e após ouvir 

todos os presentes, o presidente pede para que seja votada a aprovação da mudança da nomenclatura do curso de 

Engenharia Agrícola para Engenharia Agrícola e Ambiental e com sete votos a favor, a mudança foi aprovada pela 

Congregação. 4- Regimento interno do Conselho Ética no Uso de Animais CEUA/ICA. O presidente passa a 

palavra para o professor Thiago Vasconcelos Melo que esclarece que em reuniões anteriores da Congregação 

iniciou-se o debate do tema de criação do Regimento do CEUA, uma vez que hoje as visitas técnicas, viagens do 

Projetos de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão- PIEPE, para que atendam a legislação e que o comité de ética 

tenha ciência dessas saídas a campo. O professor Thiago Melo fica responsável pela criação do regimento interno 

do CEUA e já busca alguns modelos de regimento junto à UFVJM em Diamantina. O professor Saulo Alberto do 

Carmo Araújo acha que é importante que tenha uma equipe multidisciplinar na comissão, com médico veterinário, 

biólogo, entre outros. O presidente pede então que seja sugerido alguns nomes para a comissão, e informa que 

após a comissão ser criada, será enviada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação-  PRPPG e Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão- CONSEPE para a devida aprovação. O professor Thiago Vasconcelos Melo será o 

presidente da comissão responsável  pela criação do Regimento interno do Conselho Ética e Uso de Animais 

CEUA/ICA. III– OUTROS ASSUNTOS: A professora Márcia Regina da Costa informa que recebeu da UFVJM 

em Diamantina a informação da necessidade do cadastro do curso de Bacharelado em Ciências Agrárias- BCA 

para a devida avaliação do Ministério da Educação- MEC, uma vez que o curso já alcançou mais de cinquenta por  

cento (50%) da carga horária necessária para esta avaliação. Pede a opinião dos membros da Congregação para 

decidirem qual a melhor data para o cadastro no MEC, pois são duas datas de cadastro de visita do MEC ao 

Instituto de Ciências Agrárias- ICA, que são Setembro de dois mil e quinze ou março de dois mil e dezesseis.  

Após este cadastro, o Ministério da Educação- MEC marcará uma visita ao ICA, para a avaliação de vários itens  

como  infraestrutura,  laboratórios,  compras  de  livros  e  números  de  docentes  qualificados.  O  presidente  abre 

votação com opção de cadastro de visita para setembro de dois mil e quinze e março de dois mil e dezesseis. A 

congregação aprova por unanimidade a data de março de dois mil e dezesseis para cadastro de visita do MEC ao 

ICA. Em relação a distribuição do Bruno, médico veterinário, foi aberta a votação e a congregação aprova sua 

redistribuição e encaminhará a universidade de lotação, um ofício informando o interesse em ter este servidor no 

quadro de servidores do ICA. 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,  vinte  de  agosto  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.x.x.x.x.x.x.x.

____________________________________                       ______________________________________

Márcia Regina da Costa       Anderson Alvarenga Pereira

       Secretária Eventual          Presidente


