
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

CAMPUS-UNAÍ

ATA DA 8ª SESSÃO, SENDO A 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS- ICA.

Às quinze horas e trinta minutos do dia onze de novembro 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  8ª  sessão  da 

Congregação  do  Instituto  de  Ciências  Agrárias-  ICA,  sendo  a  7ª  sessão  em  caráter  ordinário,  conforme 

convocação datada de 06/11/2015, sob a presidência do Professor Saulo Alberto do Carmo Araújo e contando com 

as presenças dos conselheiros: Leandro Augusto Félix Tavares- Vice-Diretor do ICA, Márcia Regina da Costa- 

Coordenadora  do  curso  de  Engenharia  Agrícola  e  Ambiental,  Caique  Silva  Alves-  Representante  Suplente 

discente, Washington Oliveira Campos- Representante Titular discente, Wesley Esdras Santiago- Representante 

Suplente  docente,  Adalfredo  Rocha  Lobo  Júnior-  Vice-  Coordenador  do  curso  de  Medicina  Veterinária  e 

Zootecnia, Marcos Thablo Silva e Souza- Representante Titular dos técnicos administrativos, Wellington Ferreira 

Campos- Vice- Coordenador do Curso de Ciências Agrárias- BCA. Houve a ausência justificada dos seguintes 

conselheiros:  Anderson Alvarenga Pereira,  por participar  de banca de concurso para professor  de Magistério 

Superior no ICA e Leandro Ribeiro Andrade Belo, por estar em horário de aula. Declarando aberta a sessão, o 

Senhor Presidente coloca em discussão a votação da Ata da 5ª e 6ª sessão, após leitura realizada pela secretária 

Denice Pereira Santana. Após votação dos conselheiros, as atas são aprovadas por unanimidade. Logo após, foi 

realizada a leitura do Expediente que constou dos seguintes assuntos:CORRESPONDÊNCIA: A) RECEBIDA: 

1- Ofício número 137/2015/SEC do dia  nove de novembro de dois mil  quinze,  da Universidade Estadual  de 

Montes Claros- UNIMONTES, que trata da realização do Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino 

Superior- PAES. A professora Márcia solicita que este ofício seja enviado por e-mail para todos os docentes do 

ICA.) COMUNICAÇÕES INTERNAS:1- Informe número 01/SODS DE vinte e dois de outubro de dois mil e 

quinze, solicitando quatro docentes para representar o Instituto de Ciências Agrárias no Conselho de Curadores da 

Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri-  UFVJM.  2)  OFÍCIOS:  1  -Não  houve  ofícios 

recebidos neste período. 3) PORTARIAS: 1- Portaria número 2345 do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e 

quinze, nomeando em caráter efetivo o professor Gustavo Meyer. 2- Portaria número 2346 do dia vinte e cinco de 

setembro de dois mil e quinze, nomeando em caráter efetivo o professor Eric Koiti Okiyama. 3- Portaria 2420 do 

dia cinco de outubro de dois mil e quinze, que concede incetivo de qualificação, no percentual de 30% à Beatriz 

Oliveira Lopes. 4- Portaria número 2424 do dia cinco de outubro de dois mil e quinze, que concede incetivo de 

qualificação, no percentual de 15% ao servidor Luis Fernando Raffa de Oliveira. 5- Portaria número 2428 do dia 

cinco de outubro de dois mil e quinze, que concede progressão funcional, a servidora Adriane Maria da Silva. 6- 

Portaria  número 2429 do dia  cinco de outubro de dois  mil  e  quinze,  que concede progressão funcional,  aos 

servidores:  Denice Pereira Santana,  Eugênio Nunes Silva Brito,  Fabiana Nunes da Costa,  Kátia Vieira  Souto 



Lepesqueur Landim, Marcos Thablo Silva e Souza. 7- Portaria número 2442 do dia oito de outubro de dois mil e 

quinze, que dispensa a professora Márcia Regina da Costa do cargo comissionado de Coordenador do Curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Agrárias. 8- Portaria número 2443 do dia oito de outubro de dois mil e 

quinze,  exonerando  a  pedido  o  professor  Anderson Alvarenga  Pereira  do  cargo  de  Diretor  Pro  Tempore  do 

Instituto de Ciências Agrárias. 9- Portaria número 2444 do dia oito de outubro de dois mil e quinze, que dispensa 

o professor Saulo Alberto do Carmo Araújo do cargo de Vice- Diretor Pro Tempore do Instituto de Ciências 

Agrárias. 10- Portaria número 2445 do dia oito de outubro de dois mil e quinze, nomeando o professor Saulo 

Alberto do Carmo Araújo como Diretor Pro Tempore do Instituto de Ciências Agrárias. 11- Portaria número 2446 

do dia oito de outubro de dois mil e quinze, dispensando o professor Leandro Augusto Félix Tavares, do cargo de 

Coordenador do Curso de Engenharia Agronômica e Engenharia Agrícola do Instituto de Ciências Agrárias. 12- 

Portaria número 2447 do dia oito de outubro de dois mil e quinze, que designa o professor Leandro Augusto Félix 

Tavares para exercer a função gratificada de Vice-Diretor Pro Tempore do Instituto de Ciências Agrárias. 13- 

Portaria número 2448 do dia oito de outubro de dois mil e quinze, designando a professora Márcia Regina da 

Costa para exercer a função gratificada de Coordenador Pro Tempore do Curso de Engenharia Agronômica e 

Engenharia Agrícola do Instituto de Ciências Agrárias. 14- Portaria número 2449 do dia oito de outubro de dois 

mil  e  quinze,  designando  o  professor  Wesley  Esdras  Santiago  para  responder  como  Vice-Coordenador  Pro 

Tempore  do Curso de Engenharia  Agronômica  e Engenharia  Agrícola  do Instituto  de Ciências  Agrárias.  15- 

Portaria 2455 do dia oito de outubro de dois mil e quinze, designando os servidores: Juliene Faria Porto- Titular e 

Gicele Silva Rodrigues- Suplente como fiscais do Contrato UFVJM Nº 029/2015. 16- Portaria número 2469 do 

dia treze de outubro de dois mil e quinze, nomeando em caráter efetivo o professor Jefferson Luiz Antunes Santos. 

17- Portaria número 2480 do dia quatorze de outubro de dois mil e quinze, dispensando o professor Wellington 

Ferreira Campos do cargo de Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Agrárias 

do Instituto de Ciências Agrárias. 18- Portaria número 2481 do dia quatorze de outubro de dois mil e quinze, 

designando o professor Anderson Alvarenga Pereira para exercer a função comissionada de Coordenador Pro 

Tempore do Curso de Bacharelado em Ciências Agrárias do Instituto de Ciências Agrárias. 19- Portaria número 

2482 do dia quatorze de outubro de dois mil e quinze, designando o professor Wellington Ferreira Campos para 

exercer a função de Vice-Coordenador Pro Tempore do Curso de Bacharelado em Ciências Agrárias do Instituto 

de Ciências Agrárias. 20- Portaria número 2509 do dia dezenove de outubro de dois mil e quinze, designando os 

professores: Fabrício da Silva Terra- Presidente,  Leandro Augusto Félix Tavares- Titular/UFVJM, Edilson de 

Souza  Bias-  Titular/UnB,  Wesley  Esdras  Santiago-  Suplente/UFVJM,  Leonardo  Barros  Dobbss- 

Suplente/UFVJM, para comporem a Comissão Examinadora do Concurso Público para Professor de Magistério 

Superior,  Área  de  Topografia  e  Georreferenciamento  de  imóveis  rurais/  Geoprocessamento,  Edital  número 

190/2015. B) CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 1) OFÍCIOS: 1-  Ofício número 169 do dia vinte e quatro 

de setembro de dois mil e quinze, solicitando a convocação de professor aprovado em concurso, referente ao edital 

188 de 22/09/2014, na área de Gestão Ambiental na Agropecuária / Direito Agrário e Legislação Ambiental / 

Ética e Responsabilidade Social/ Ciência, Tecnologia e Sociedade. 2-  Ofício número 170 do dia vinte e oito de 

setembro de dois  mil  e  quinze,  que  trata  de pedido de convênio  com a Cooperativa  Agropecuária  de Unaí- 



CAPUL,  para  estágios  de  estudantes.  3-   Ofício  número  174 de  primeiro  de  outubro  de  dois  mil  e  quinze, 

encaminhando  a  primeira  Avaliação  do Estágio  Probatório  do  professor  Wesley  Esdras  Santiago.  4-   Ofício 

número 175 de primeiro de outubro de dois mil  e quinze,  que encaminha à Pró-Reitoria  de Pesquisa e Pós- 

Graduação- PRPPG o Regimento Interno da Comissão de Ética no Uso de Animais- CEUA. 5-  Ofício número179 

de treze de outubro de dois mil e quinze, à Pró- Reitoria de Gestão de Pessoas- PROGEP, referente a entrada e  

exercício de Tatyane Mirian Oliveira Alves, Assistente em Administração. 6-  Ofício número 180 de treze de 

outubro de dois mil e quinze, encaminhado ao Centro de Zoonoses solicitando o empréstimo de seis gaiolas para 

utilização na 1ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, a realizar-se no ICA. 7- Ofício número 181 do dia treze de  

outubro de dois mil e quinze, ao chefe de Patrimônio da UFVJM, solicitando a transferência de responsabilidade 

de bens patrimoniais que estão sob a responsabilidade do professor Anderson Alvarenga Pereira, para o novo 

Diretor, Saulo Alberto do Carmo Araújo. 8- Ofício número 183 do dia quinze de outubro de dois mil e quinze, que 

encaminha a PROGEP a solicitação da servidora Cléa Cunha Peres, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 

9- Ofício número 184 do dia quinze de outubro de dois mil e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação da 

servidora Adriane Maria da Silva, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 10- Ofício número 185 do dia 

quinze de outubro de dois mil e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação da servidora Vanessa de Jesus 

Toledo Avelar, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 11- Ofício número 186 do dia quinze de outubro de 

dois mil e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação da servidora Fabiana Nunes da Costa, para a inclusão 

de  cursos  no PLANCAP/2016.  12-  Ofício  número 187 do dia  quinze  de  outubro de dois  mil  e  quinze,  que 

encaminha a PROGEP a solicitação da servidora Thaís Cristina Ferreira do Nascimento, para a inclusão de cursos 

no PLANCAP/2016. 13- Ofício número 188 do dia quinze de outubro de dois mil e quinze, que encaminha a 

PROGEP a solicitação da servidora Maria de Fátima Pereira, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 14-  

Ofício número 189 do dia quinze de outubro de dois mil e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação da  

servidora Beatriz Oliveira Lopes, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 15- Ofício número 186 do dia 

quinze de outubro de dois mil e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação da servidora Fabiana Nunes da 

Costa, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 16- Ofício número 190 do dia quinze de outubro de dois mil 

e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação da servidora Gicele Silva Rodrigues, para a inclusão de cursos 

no PLANCAP/2016. 17- Ofício número 192 do dia quinze de outubro de dois mil e quinze, que encaminha a 

PROGEP a solicitação da servidora Juliene Faria Porto, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 18-Ofício 

número 193 do dia quinze de outubro de dois mil e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação do servidor 

Romero Gaia Santana, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 19- Ofício número 194 do dia quinze de 

outubro  de dois  mil  e  quinze,  que encaminha a  PROGEP a  solicitação  do servidor  Luís  Fernando Raffa  de 

Oliveira, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 20- Ofício número 195 do dia quinze de outubro de dois 

mil e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação do servidor Marcos Thablo Silva e Souza, para a inclusão 

de  cursos  no PLANCAP/2016.  21-  Ofício  número 196 do dia  quinze  de  outubro de dois  mil  e  quinze,  que 

encaminha  a  PROGEP  a  solicitação  da  servidora  Ednalda  Gonçalves  Maciel,  para  a  inclusão  de  cursos  no 

PLANCAP/2016. 22- Ofício número 201 do dia dezesseis  de outubro de dois mil  e quinze,  encaminhando à 

PROGEP a primeira Avaliação do Estágio Probatório da docente Tânia Pires da Silva. 23- Ofício número 203 do 



dia  dezenove  de  outubro  de  dois  mil  e  quinze,  que  encaminha  a  PROGEP a  solicitação  do servidor  Ailton 

Carvalho Barbosa, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 24- Ofício número 204 do dia dezenove de 

outubro de dois mil e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação do servidor Everaldo Evangelista Botelho,  

para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 25- Ofício número 208 do dia vinte de outubro de dois mil e 

quinze, encaminhando à Comissão Permanente de Pessoal Docente- CPPD, a solicitação do professor Anderson 

Alvarenga Pereira para progressão de carreira. 26-  Ofício número 212 do dia vinte e dois de outubro de dois mil e 

quinze, à Pró- Reitoria de Gestão de Pessoas- PROGEP, referente a entrada e exercício do professor: Gustavo 

Meyer. 27- Ofício número 213 do dia vinte e seis de outubro de dois mil e quinze, à Pró- Reitoria de Gestão de 

Pessoas- PROGEP, referente a entrada e exercício do professor: Eric Koiti Okiyama Hattori. 28- Ofício número 

214 do dia vinte e seis de outubro de dois mil e quinze, encaminhando à PROGEP a justificativa para abertura de 

concurso para professor de Magistério  Superior,  Edital  128/15, nas áreas  de:  Desenho, Construções  Rurais  e 

Ambiência;  Sociologia  e  Desenvolvimento  Rural/  Cooperativismo  e  Associativismo/  Ser  Humano  Como 

Indivíduo e em Grupo/ Estrutura e Dinâmica Social  Graduação na área de Ciências  Agrárias  ou áreas afins; 

Microbiologia  Geral  Morfologia,  Taxonomia  Vegetal  e  Etnobotânica;  Banco  de  dados,  Linguagens  de 

Programação e Gestão Estratégica de Tecnologia de Informação; Topografia e Georreferenciamento de Imóveis 

Rurais/Geoprocessamento. 29- Ofício número 215 do dia vinte e seis de outubro de dois mil e quinze, à Pró- 

Reitoria de Gestão de Pessoas- PROGEP, referente a entrada e exercício do professor: Marcelo Bastos Cordeiro. 

30- Ofício número 217 do dia três de novembro de 2015, solicitando a antecipação de férias da servidora Luísa 

Silvestre Freitas, para o período de 16 a 29 de novembro de dois mil e quinze. 31 Ofício número 221 do dia cinco 

de novembro de dois mil e quinze, endereçado ao IFTM, solicitando autorização para aproveitamento de aprovado 

em concurso para o cargo de Bibliotecário. 32- Ofício número 222 do dia seis de novembro de dois mil e quinze, 

encaminhando à PROGEP a primeira Avaliação do Estágio Probatório da docente Débora Ribeiro Orlando. 33- 

Ofício número 223 do dia seis de novembro de dois mil e quinze, referente a entrada em exercício do professor 

Jefferson Luiz Antunes Santos. 5 Ofício 225 do dia dez de novembro de dois mil e quinze, encaminhando à 

PROGEP a primeira Avaliação do Estágio Probatório do docente Ângelo Danilo Faceto. 34- Ofício número 224 

em resposta  ao ofício 598/PROGEP/UFVJM, que trata  da aceitação da remoção da servidora Luísa Silvestre 

Freitas Fernandes. 2) PORTARIAS: 1- Portaria número 071 do dia vinte e oito de setembro de dois mil e quinze, 

comunicando  o  afastamento  do professor  Wellington  Ferreira  Campus  entre  os  dias  primeiro  e  dezesseis  de 

outubro de dois mil e quinze, para desenvolver atividades de pesquisa no ICB/UFMG. 2- Portaria número 072 do 

dia primeiro de outubro de dois mil e quinze, comunicando o afastamento do professor Thiago Alves Magalhães 

entre  os  dias  treze  e  dezesseis  de  outubro  de  dois  mil  e  quinze  para  realizar  atividades  do  projeto 

PIBIC/FAPEMIG,  no  laboratório  de  Botânica  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais/UFMG.  3-  Portaria 

número 073 do dia primeiro de outubro de dois mil e quinze, retificando a Portaria número 057 de dez de agosto  

de dois mil e quinze, que trata da Comissão Eleitoral para Diretor do ICA. 4- Portaria número 074 do dia quinze  

de outubro de dois mil e quinze, dispensando o professor Fabrício da Silva Terra, da função de Vice-Coordenador 

do Curso de Engenharia Agronômica e Engenharia Agrícola. 5- Portaria número 075 do dia quinze de outubro de 

dois mil e quinze, designando o professor Wesley Esdras Santiago para exercer a função de Vice-coordenador do 



Curso de Engenharia Agronômica e Engenharia Agrícola. 6- Portaria número 076 do dia vinte e dois de outubro 

de dois mil e quinze, comunicando o afastamento do professor Thiago Alves Magalhães entre os dias vinte dois e 

vinte e três de outubro de dois mil e quinze, para participar como concorrente do Prêmio UFMG de Teses. 7- 

Portaria número 077 do dia vinte e seis de outubro de dois mil e quinze, que localiza a professora Amanda Melo 

Sant'Anna Araújo no Laboratório de Anatomia e Patologia Animal. 8- Portaria número 078 do dia vinte e seis de 

outubro de dois mil e quinze, localizando a professora Débora Ribeiro Orlando no Laboratório de Anatomia e 

Patologia Animal. 9- Portaria número 079 do dia três de novembro de dois mil e quinze, designando o professor 

Ângelo  Danilo  Faceto-  Titular  para  representar  o  Instituto  de  Ciências  Agrárias-  ICA  perante  o  Conselho 

Universitário-  CONSU da Universidade Federal  dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-  UFVJM. 10- Portaria 

número 080 do dia três de novembro de dois mil e quinze, que designa o professor Adalfredo Rocha Lobo Júnior- 

Suplente perante o Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis- COACE/PROACE. 11- Portaria número 81 

do dia quatro de novembro de dois mil e quinze, designando os docentes: Leonardo de Barros Dobbss-  Titular,  

Eric Okiyama Hattori- Suplente, Marcelo Bastos Cordeiro- Titular e Gustavo Meyer- Suplente para comporem o 

Conselho de Curadores da UFVJM. 12- Portaria número 82 do dia quatro de novembro de dois mil e quinze, 

comunicando o afastamento da administradora Jamille Araújo Paixão no dia dez de novembro para participar do 

IV Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade- SINGEP, com apresentação de 

trabalho científico. C) REFERENDAR: 1- O Senhor Presidente informa o resultado de concurso para professor 

de  Magistério  Superior,  realizado  no  ICA,  referente  ao  edital  nº  190/2015,  na  área  de:  Topografia  e 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais/Geoprocessamento, realizado entre os dias 26 e 27 de outubro de dois mil 

e quinze, com a aprovação dos candidatos: André Medeiros de Andrade- 1º lugar, Bruno Guimarães Ventorim, 

Leonardo  Bergantini  Pimentel,  Angélica  Borges  dos  Santos,  Yara  Manfrin  Garcia.  O  presente  concurso  é 

referendado pelos conselheiros. 2- Edital nº 198/2015-  Concurso Público para Professor de Magistério Superior- 

Classe  A,  nas  áreas  de:  Doenças  parasitárias  dos  animais  e  parasitologia  veterinária;  Medicina  veterinária 

preventiva:  saúde  pública,  epidemiologia  e  doenças  infecciosas  dos  animais;  Imunologia  e  farmacologia 

veterinária, a ser realizado entre os dias vinte e quatro de novembro ao dia onze de dezembro de dois mil e quinze,  

no Instituto  de Ciências  Agrárias,  em Unaí/MG. Foi referendado pelos  conselheiros  o resultado do concurso 

referente ao Edital nº 190/2015 e a realização do concurso, referente ao Edital nº 198/2015.  II – ORDEM DO 

DIA: ASSUNTOS: 1- Sobre a atualização da situação financeira da UFVJM, o Senhor Presidente esclarece que a 

nova  composição  administrativa  da  UFVJM  está  fazendo  um  levantamento  da  real  situação  financeira  da 

universidade,  onde  os  recursos  foram  utilizados,  se  em  obras,  custeio,  manutenção,  compra  de  livros, 

equipamentos, novas obras, etc. A Pró-Reitoria de Planejamento- PROPLAN, fez uma reunião para repassar a 

atual situação da universidade, que não tem dinheiro, nem para pagar as contas básicas como energia e água, haja 

vista  que  o  governo  cortou  mais  de  10%  sobre  os  valores  empenhados.  Informa  que  estão  buscando  uma 

alternativa, que seria solicitar uma alteração na rubrica de investimento para custeio, para atender as demandas de 

pagamento mais urgentes. O Senhor Presidente informa que o Magnífico Reitor fará nos próximos dias uma visita 

ao Campus de Unaí e que é um momento oportuno para sugestões e esclarecimentos sobre a situação do ICA. O 

professor  Leandro  Augusto  Felix  Tavares  informa  que  obteve  informações  da  Pró-  Reitoria  de  Assuntos 



Comunitários e Estudantis- PROACE que as bolsas estudantis não serão cortadas, informa também que já houve a 

visita de uma assistente social e pede aos alunos que se sentem prejudicados que denunciem seus colegas por 

recebimento indevido de bolsa, caso esteja acontecendo. A verba parlamentar pretendida pelo Deputado Padre 

João para ajudar na reforma do ICA, também não tem previsão de liberação, pois as verbas parlamentares também 

foram cortadas. O professor Wesley Esdras Santiago questiona se a UFVJM em Diamantina tem consciência da 

necessidade de melhora da infraestrutura do ICA, para uma possível visita do Ministério da Educação- MEC em 

dois mil e dezesseis, para a avaliação do curso de Bacharelado em Ciências Agrárias- BCA e a professora Márcia 

Regina da Costa prontamente informa que recebeu uma sugestão dos responsáveis pela biblioteca da UFVJM em 

Diamantina de fazer um empréstimo de livros junto a este setor, para melhorar o acervo da biblioteca do ICA até 

que a visita seja realizada. 2- O Senhor Presidente esclarece que oficialmente não existe o Campus de Unaí, que  

todos os servidores são lotados no Instituto de Ciências Agrárias- ICA, por isso solicitou a criação do Campus de 

Unaí,  que ficará a cargo de um Coordenador Administrativo,  com função gratificada nível  1- FG1, para que 

houvesse uma divisão de responsabilidades entre os responsáveis. O Senhor Presidente informa que solicitou a 

função gratificada nível 2- FG2 para os servidores responsáveis pelo setor de Transporte, Manutenção e Zeladoria 

do ICA.  3- Sobre a Eleição da direção e coordenações do ICA, após debates chegou-se ao consenso de que a 

Comissão Eleitoral para a Coordenação será composta por dois docentes e um discente. A comissão Eleitoral para 

Diretor do ICA será composta por dois docentes, um discente e um representante dos técnicos administrativos, a 

ser indicada posteriormente pelo presidente da Congregação. O professor Fabrício da Silva Terra informa que 

após várias pesquisas não localizou um outro órgão que tenha um regimento interno para Eleição e sim um edital  

de  eleição,  mas  que  já  tem  um  pré-projeto  e  que  este  será  enviado  aos  e-mails  dos  conselheiros,  para 

conhecimento e sugestões. 4- O Senhor Presidente esclarece que não há verba disponível para reforma, mas que 

conseguiu pegar carona em um pregão para a aquisição de seis contêineres para a otimização de espaços e vinte e 

cinco  ares-condicionados,  mas  que  não  tem  verba  para  a  instalação  e  vai  negociar  com  o  responsável  na 

Unimontes  a  instalação  dos  ares-condicionados,  uma  vez  que  os  alunos  da  Unimontes  também  seriam 

beneficiados. 5- Após vários problemas de invasão de gado no pasto da Fazenda Santa Paula, levou-se o problema 

à reitoria e chegou-se a conclusão de que a melhor solução seria o arrendamento do pasto, haja vista o interesse do 

vizinho da fazenda, o Senhor Bordon em arrendar o local por contrato mínimo de dois anos, mas que ainda não se 

sabe como seria feito o pagamento deste aluguel, se seria Guia de Recolhimento da União- GRU ou outra forma 

de recolhimento. III – OUTROS ASSUNTOS: O discente Washington Oliveira Campos pede a permissão para 

levar ao conhecimento dos conselheiros algumas reclamações vinda da parte dos discentes. Apesar de não ter sido 

solicitado a  inclusão destes  temas anteriormente,  o  Senhor Presidente  concede a  inclusão desses assuntos na 

reunião. O Senhor Washington Oliveira Campos começa pela reclamação vinda dos alunos quanto ao horário de 

funcionamento da biblioteca, que não funciona após as dezoito horas, horário este de encerramento de algumas 

disciplinas e que o discente ao sair da sala de aula, não encontra a biblioteca funcionando. Quanto a este assunto o 

Senhor  Presidente  esclarece  que  há  falta  de  servidor  naquele  setor,  devido  ao  pedido  de  redistribuição  da 

bibliotecária, que aguarda a nomeação de um outro servidor para o setor, mas que não haverá alteração de horário.  

Os alunos reclamam da falta de horário para uso do Laboratório de Informática, mau cheiro no Laboratório de 



Anatomia e Necropsia Animal e também do horário de funcionamento, alunos fumando nos corredores. O Senhor 

Presidente informa que solicitará um ajuste nos horários dos técnicos responsáveis pelo laboratório de Anatomia e 

Necropsia  Animal,  não  fará  a  maceração  de  animais  no  Laboratório  e  sim no frigorífico  e  tentará  comprar  

glicerina para evitar o mau cheiro no manuseio de algum animal. Quanto ao uso de cigarro nos espaços internos e 

corredores do ICA, o Senhor Presidente informa que já existem cartazes fixados em todo o ICA informando a 

todos  que  o  uso  do  cigarro  é  proibido  em instituições  federais,  mas  solicitará  ao  responsável  pelo  recursos 

humanos do ICA que verifique na lei medidas legais a serem utilizadas aos que não cumprem a legislação, e pede 

ao discente que outros assuntos fossem levados a reunião do Colegiado. 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, se aprovada, será assinada pelo Presidente da Congregação e anexada a lista com assinatura dos 

demais presentes. Unaí, onze de novembro 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.

____________________________________                       ______________________________________

Denice Pereira Santana       Saulo Alberto do Carmo Araújo

       Secretária     Presidente


