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ATA DA 9ª SESSÃO, SENDO A 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS- ICA.
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco 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 9ª sessão da
Congregação do Instituto de Ciências Agrárias- ICA, sendo a 2ª sessão em caráter extraordinário, 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, Ivan Pereira Souza- Representante Titular discente, Yago Henrique MonteiroRepresentante Titular suplente, Leandro Ribeiro Andrade Belo- Representante Titular docente, Wesley Esdras
Santiago- Representante Suplente docente, Adalfredo Rocha Lobo Júnior- Vice- Coordenador do curso de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Fabiana Nunes da Costa- Representante Suplente dos técnicos administrativos,
Anderson Alvarenga Pereira- Coordenador do Curso de Ciências Agrárias- BCA. Houve a ausência justificada do
seguinte conselheiro: Thiago Vasconcelos Melo, participação em de banca de concurso para professor de
Magistério Superior no ICA. Declarada aberta a sessão, o Senhor Presidente coloca em discussão a votação para
aprovação da Ata da 7ª sessão. Após leitura realizada pela secretária Denice Pereira Santana, que com
unanimidade, os conselheiros votam pela sua aprovação. Logo após, é realizada a leitura do Expediente que
constou dos seguintes assuntos: CORRESPONDÊNCIA: A) RECEBIDA: 1- Não houve comunicações
recebidas neste período. COMUNICAÇÕES INTERNAS: 1- Não houve comunicações internas recebidas neste
período. 2) OFÍCIOS: 1- Não houve ofícios recebidos neste período. 3) PORTARIAS: 1- Portaria número 2473
do dia treze de setembro de dois mil e quinze, designando a docente Márcia Regina da Costa, para compor o
Comitê Avaliador do PROAE. 2- Portaria número 2524 do dia dezenove de outubro de dois mil e quinze,
designando os servidores: Anderson Alvarenga Pereira- Titular, Sueli Estel Soares dos Reis- Titular, Emerson
Bastos- Titular, Saulo Alberto do Carmo Araújo- Suplente, Mariléia da Cunha Soares- Suplente, para comporem a
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do servidor: Luis Fernando Raffa de Oliveira. 3- Portaria número
2584 do dia vinte e seis de outubro de dois mil e quinze, designando o docente Thiago Alves Magalhães para
exercer a Função Gratificada de Coordenador Administrativo-FG1. 4- Portaria número 2586 do dia vinte e sete de
outubro de dois mil e quinze, designando os docentes: Anderson Alvarenga Pereira- Titular/ICA/UFVJM, Marcus
Vinícius Carvalho Guelpeli- Titular/FACET/UFVJM, Luciano Vieira de Araújo- Titular/USP/SP; Leandro
Ribeiro Andrade Belo- ICA/UFVJM, Ângelo Danilo Faceto- ICA/UFVJM ICA/UFVJM, para comporem a
Comissão Examinadora do Concurso Público para Professor de Magistério Superior, Edital nº 190/2015, Área de
Atuação Banco de Dados, Linguagem, e Programação e Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação. 5-

Portaria número 2619 do dia três de novembro de dois mil e quinze, que concede Progressão por Capacitação
Profissional aos servidores: Beatriz Oliveira Lopes, Brenda Garcia, Getúlio Neves Almeida, Jamille Araújo
Paixão, Juliene Faria Porto. 6- Portaria número 2620 do dia três de novembro de dois mil e quinze, que concede
Progressão por Capacitação Profissional aos servidores: Luísa Silvestre Freitas Fernandes, Renata Luís Ursine. 7Portaria número 2639 do dia quatro de novembro de dois mil e quinze, que concede incentivo à qualificação, no
percentual de cinquenta e dois por cento ao servidor: Jefferson Luiz Antunes Santos. 8- Portaria número 2666 do
dia seis de novembro de dois mil e quinze, declarando vago o cargo de Técnico de Laboratório, ocupado pelo
servidor: Jefferson Luiz Antunes Santos. B) CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 1) OFÍCIOS: 1- Ofício
número 226 do dia onze de novembro de dois mil e quinze, que encaminha a PROGEP a solicitação da servidora
Tatyane Mirian Oliveira Alves, para a inclusão de cursos no PLANCAP/2016. 2- Ofício número 227 do dia onze
de novembro de dois mil e quinze, aos servidores do ICA sobre o funcionamento do recesso de Final de Ano. 3Ofício número 228 do dia treze de novembro de dois mil e quinze, à servidora Renata Luís Ursine, informando
não haver objeção quanto ao seu pedido de remoção para a UFVJM/ Diamantina. 4- Ofício número 230 do dia
dezoito de novembro de dois mil e quinze, encaminhado à PROGEP o parecer conclusivo da Avaliação de
Desempenho dos servidores: Jefferson Luíz Antunes, Luísa Silvestre Freitas Fernandes, Brenda Garcia. 5- Ofício
número 231 do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze, encaminhando à PROGEP o parecer
conclusivo da Avaliação de Desempenho dos servidores: Adriane Maria da Silva, Kátia Vieira Souto Lepesqueur
Landim, Fabiana Nunes da Costa, Edvandro Barragam Lima. 2) PORTARIAS: 1- Portaria número 083 do dia
dezesseis de novembro de dois mil e quinze, dispensando a professora Amanda Melo Sant'Anna da
responsabilidade sobre o Laboratório de Anatomia e Patologia Animal do ICA. 2- Portaria número 084 do dia
dezesseis de novembro de dois mil e quinze, designando a professora Débora Ribeiro Orlando como responsável
pelo Laboratório de Anatomia e Patologia Animal do ICA. 3- Portaria número 085 do dia dezoito de novembro de
dois mil e quinze, comunicando o afastamento do professor Leonardo Barros Dobbss, no período de vinte e três a
vinte e cinco de novembro de dois mil e quinze, para acompanhamento das coletas e análises dos experimentos
relacionados aos trabalhos de dissertação de tese de seus orientados no Programa de Pós-Graduação em Ecologia
de Ecossistemas da Universidade Vila Velha, na cidade de Vila Velha/ES. C) REFERENDAR: 1- Ofício número
46/2015/Coordenação BCA/ICA/UFVJM do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze, sobre a
Definição da nota de corte do ENEM para ingressar no BCA. Sobre este tema o professor Anderson Alvarenga
Pereira informa que este é um assunto recorrente em reuniões do Colegiado. Esclarece ainda que esta é uma opção
para alcançar alunos com melhores notas para ingressarem na UFVJM, e também por questões de infraestrutura
inadequada para receber mais cento e sessenta alunos no primeiro semestre de dois mil e dezesseis. A nota de
corte para ingresso nos cursos do ICA, fica definida em quinhentos e dez (510), mas que, após análise dos
objetivos alcançados, esta nota poderá ser alterada a cada semestre. 2- Resultado do concurso para professor de
Magistério Superior realizado no ICA entre os dias dez e doze de novembro de dois mil e quinze, na Área de
Atuação Banco de Dados, Linguagem, e Programação e Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação, Edital
nº 190/2015, com a aprovação da candidata: Joicymara Santos Xavier. O professor Anderson Alvarenga Pereira
pede que não seja referendado este resultado, por ainda estar dentro do período legal para recursos dos candidatos.

II – ORDEM DO DIA: ASSUNTOS: 1- O professor Wesley Esdras Santiago pede que seja revista a sua
situação como conselheiro da Congregação, haja vista que ele é membro suplente representante dos docentes e
também suplente como Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, por isso pede que seja
indicado um representante Docente Titular e seu suplente. O representante dos técnicos administrativos, o senhor
Marcos Thablo Silva e Souza, comunica que não será membro da Congregação, O Senhor Presidente acata os
pedidos citados e informa que em ocasião oportuna será feita a nova composição da Congregação. III – OUTROS
ASSUNTOS: 1- O Senhor Presidente esclarece sobre a existência de um projeto de sua aluna de mestrado, que
está sendo desenvolvido em parceria com uma propriedade particular, que tem como objetivo encontrar uma
alternativa de renda para o produtor rural, por isso pede o referendamento da Congregação, esclarece ainda que foi
feito todos os trâmites legais para a execução do projeto (termo de doação de animais encaminhado à reitoria e
auditoria em Diamantina e ao CEUA). Com a aprovação unânime dos conselheiros fica aprovado o Termo de
pesquisa, uso de animais e nutrição na Fazenda Santa Paula. 2- O professor Leandro Augusto Felix Tavares
esclarece que em reunião com o Vice-Reitor via Skype foi informado que está sendo criado um regimento único
para tratar do processo eleitoral para todos os Campi da Universidade, visando a padronização do processo,
inutilizando assim todo o processo para eleição do diretor do Instituto de Ciências Agrárias- ICA, que estava
sendo organizado pela Comissão Eleitoral. 3- O docente Wesley Esdras Santiago informa que será realizada em
Diamantina a III Feira de Projetos e Negócios do Espinhaço- Diamantech/2015, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de
dezembro e foi disponibilizado um ônibus para todos os Campi, diante dessa informação, será feito um
levantamento dos discentes e docentes interessados em participarem do evento. 4- O Senhor Presidente informa
que devido aos problemas financeiros que a universidade vem passando, não tem verba para a compra de
combustível para os veículos do ICA, haja vista que o pregão para a renovação da licitação com postos de gasolina
não foi renovado por motivo de “Deserto”, inviabilizando o uso no Tícket Car. Por isso o uso dos veículos estão
suspensos até que seja resolvido esta situação. 5- Devido ao pedido dos discentes para que a biblioteca funcione
no período noturno, o Senhor Presidente informa que está buscando formas para que seja viabilizado o uso
noturno, haja vista a necessidade de deslocar novos servidores para aquele setor. O professor Anderson Alvarenga
Pereira esclarece que este tema já foi discutido também em reuniões do Colegiado, e que acha importante ser feito
um levantamento dos horários mais utilizados pelos discentes, para saber se existe demanda ou não da necessidade
do uso noturno e aos sábados da biblioteca. Após o debate sobre o tema, decide-se inicialmente realizar o estudo
do uso atual da biblioteca pelos discentes. 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, vinte e
cinco de novembro de dois mil e quinze. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x
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