
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG, CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS - ANO 

2020.  

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, quarta-feira, às nove horas, 5 

realizou-se, na modalidade virtual, em videoconferência, a segunda reunião ordinária da 

Congregação deste ano, sob a presidência do Professor Leonardo David Tuffi Santos, Diretor da 

Unidade, a fim de discutir a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Homologação de Pareceres e 

documentos aprovados ad referendum; 3. Homologação de resultados de eleições:  3.1. Edital 

001/2020 – Representante Docente Suplente na Congregação; 3.2. Edital 002/2020 - Eleição 10 

de Candidatos a Membros do Colegiado do Curso de Mestrado Associado UFMG-

UNIMONTES em Sociedade, Ambiente e Território; 3.3. Edital 003/2020 – Coordenação 

Col. Agronomia; 3.4. Edital 004/2020 – Coordenação Col. Eng. Agrícola e Ambiental; 3.5. 

Edital 005/2020 – Representantes TAE na Congregação. 4. Processo de Progressão Funcional 

Docente: 4.1. Avaliação dos Relatórios REDOC 2018 e 2019 – de interesse do Professor 15 

Sidney Tavares; 4.2. Processo 23072.204481/2020-34 – Interessado: Professor Sidnei Tavares 

dos Reis; 5. Aprovação do Parecer de reativação do Grupo de Estudos ECOAR, enviado pela 

Comissão de Avaliação de Grupo de Estudos. 6. Reflexões sobre a atual situação da Unidade 

frente a Pandemia e discussões sobre o planejamento a curto, médio e longo prazo das ações 

para retomada (ainda não definido e sem previsão) das atividades na Unidade, em 20 

consonância com as deliberações do CEPE e da Reitoria. Registrou-se as presenças dos 

seguintes Conselheiros: Professor Hélder dos Anjos Augusto (Vice-Diretor); Professor Charles 

Martins Aguilar (Representante docente Titular); Professora Janaína Teles de Faria (Representante 

docente Titular); Professor Maximiliano Soares Pinto (Representante docente Suplente); Professor 

Sidney Pereira (Representante docente Suplente); Professora Leidivan Almeida Frazão 25 

(Coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em Produção Vegetal);  Professora Letícia Ferrari 

Crocomo (Subcoordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em Produção Animal); Professor 

Fausto Makishi (Coordenador Pro tempore do Colegiado de Pós-Graduação do Curso Sociedade, 

Ambiente e Território); Professor Christian Dias Cabacinha (Coordenador do Colegiado de Pós-

Graduação em Ciências Florestais); Professora Bruna Mara Aparecida de Carvalho 30 

(Subcoordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em Alimentos e Saúde); Professor Paulo 

Sérgio Nascimento Lopes (Coordenador do Colegiado de Graduação em Agronomia); Professora 

Fabiana Ferreira (Subcoordenadora do  Colegiado de Graduação em Zootecnia); Professor Theles 
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de Oliveira Costa (Subcoordenador do Colegiado de Graduação em Administração); Professor 

William James Nogueira Lima (Coordenador do Colegiado de Graduação em Engenharia de 35 

Alimentos); Professor  Leandro Silva de Oliveira (Coordenador do Colegiado de Graduação em 

Engenharia Florestal); Professor Rodolpho César dos Reis Tinini (Coordenador do Colegiado de 

Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental); Josiel Machado Santos e Luciano Vieira Lima 

- Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos; Wellyngton Ribamar Silva Poli e 

Emannuelly Aparecida Amaral dos Santos - Representantes discentes da graduação (ambos com 40 

direito a voz, sem direito a voto). Cabe registrar que a Servidora Priscila Gomes de Freitas Veloso 

participou, como convidada da Presidência da Congregação, para prestar assessoria técnica e apoio 

operacional da reunião em videoconferência. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente da Congregação, 

Professor Leonardo David Tuffi Santos, saudou a todos e fez instruções quanto ao funcionamento 

da sessão em videoconferência. Em seguida, solicitou dos Conselheiros presentes a permissão para 45 

a entrada dos representantes discentes Wellyngton Ribamar Silva Poli e Emannuelly Aparecida 

Amaral dos Santos, na sala virtual, com a condição de direito apenas de voz, em virtude da situação 

atual do DCE e DA, no que teve a permissão de todos. Prosseguindo, o Sr. Presidente desejou 

boas-vindas aos novos conselheiros: Josiel Machado Santos (titular) - tendo como suplente Maria 

de Fátima Gonçalves Fernandes; Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes (titular) – tendo como 50 

suplente o Prof. Ernane Ronie Martins; Professor Rodolpho César dos Reis Tinini (titular) – tendo 

como suplente a Profª. Júlia Ferreira da Silva. 1. Informes – Tomando este assunto, o Professor 

Leonardo David Tuffi Santos prestou as seguintes informações: 1 – que os recursos orçamentários 

disponíveis continuam contingenciados em 18 (dezoito) avos para a Universidade, com a boa 

notícia que o PLN 8/2020, que trata de verba suplementar para os órgãos públicos, foi aprovado 55 

pelo Congresso, aguardando ser sancionado pelo Presidente da República. 2 – Que, com relação 

aos trabalhadores terceirizados, embora esteja em situação de Pandemia e isolamento social, foram 

mantidos os contratos de serviços essenciais na Unidade, como segurança, limpeza, portarias, áreas 

verdes, auxiliar agropecuário e manutenção predial. Apenas alguns colaboradores, com alguma 

comorbidade e com mais de 60 anos, foram afastados temporariamente, conforme instruções dos 60 

Órgãos de Saúde ratificados pela Pró-Reitoria de Administração (PRA) e Reitoria da UFMG. Por 

essas decisões nenhum colaborador teve sua jornada reduzida ou seus contratos suspensos. 3- 

Prosseguindo, informou que as atividades de reforma do CAAD continuam sendo realizadas em 

etapas, com algumas dificuldades de entrega de materiais por parte dos fornecedores; sendo que o 

término do lado B está previsto até agosto deste ano. Informou, ainda, que o calçamento ao lado 65 

do Ginásio Poliesportivo foi terminado e que nas vias secundárias da Fazenda Experimental a 
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execução está em andamento, conforme projeto aprovado por essa Congregação. Terminados os 

calçamentos da área da Fazenda Experimental as equipes darão início ao calçamento da via frontal 

aos laboratórios da Engenharia Florestal. Os calçamentos hora em realização são decorrentes de 

recursos implementados ao final de 2019, proveniente da Emenda Parlamentar do Deputado Patrus 70 

Ananias, da ordem de R$429.000,00, momento em que agradece o empenho do Professor Hélder 

dos Anjos Augusto, na interlocução e captação desses valores junto ao Parlamentar. Após os 

informes, o Professor Leonardo David Tuffi Santos colocou em discussão a ata da primeira reunião 

ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada no dia 19 de fevereiro de 2020, que foi aprovada 

por todos os conselheiros, sem ressalvas. 2. Homologação de Pareceres e documentos 75 

aprovados ad referendum - Antes de tomar o segundo assunto da pauta, o Professor Leonardo 

David Tuffi Santos prestou explicações quanto ao motivo de aprovação ad referendum de 

processos de progressões e promoções docentes, comumente discutidos na plenária da 

Congregação. Esse procedimento atendeu à orientação da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, para 

que não houvesse prejuízos aos interessados, a fim de dar seguimento às tramitações pertinentes 80 

nas instâncias da UFMG. Posto isto, a Congregação aprovou, com abstenção de interessados, a 

homologação dos seguintes pareceres e documentos aprovados ad referendum: Assunto: Projetos, 

Cursos e Eventos de Extensão - Parecer 1/2020/ICA-DIR - Processo   23072.208220/2020-93 - 

Interessado: Profª Anna Christina de Almeida – Assunto: Curso de Extensão “Bioinformática: 

Ferramenta em Pesquisas na Área de Saúde e Produção Animal"; Parecer 2/2020/ICA-DIR - 85 

Processo 23072.208223/2020-27 - Interessado: Profª Caroline Liboreiro Paiva – Assunto: Curso 

de Extensão: “Ferramentas da Qualidade para Controle de Processos”; Parecer 3/2020/ICA-SGE 

- Processo 23072.209271/2020-32 - Interessado: Profª. Letícia Ferrari Crocomo – Assunto: 

“Utilização de mídias sociais como ferramenta na difusão de conteúdo técnico-científico referente 

a reprodução animal”; Parecer 15/2020/ICA-DIR - Processo 23072.211.201/2020-44 - 90 

Interessado: Profª Rúbia Santos Fonseca- Assunto: Projeto de Extensão: “Ecossistema a seu 

serviço: precisamos de muito mais ecologia depois da pandemia”; Parecer 16/2020/ICA-DIR -

Processo 23072.211202/2020-99 -  Interessado: Profª Anna Christina de Almeida – Assunto: 

Projeto de Extensão: “Enfrentamento da Covid-19 no Norte de Minas em ação integrada pela 

vida”; Parecer 17/2020/ICA-DIR – Processo: 23072.211229/2020-81 – Interessado: Prof. Igor 95 

Viana Brandi – Assunto: Programa de Extensão: “Inter-relações entre o ICA-UFMG, famílias e a 

sociedade, frente ao COVID-19”; Projeto de Extensão “Inter-relações de frequentadores e 

respectivas famílias do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, frente ao COVID-19”; Projeto 

de Extensão “Interrelações de estudantes, funcionários, professores, e respectivas famílias do 
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Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, frente ao COVID-19”; Parecer 27/2020/ICA-DIR- 100 

Processo 23072.212443/2020-55 – Interessado: Profa. Júlia Ferreira da Silva – Assunto: Projeto 

de Extensão: “Combate à Pandemia do coronavírus na região do ICA/UFMG; Assunto: Projetos 

de Pesquisa - Parecer 4/2020/ICA-DIR - Processo 23072.210042/2020-61 – Interessado: Profª 

Juliana Pinto de Lima – Assunto: Projeto de Pesquisa "Produtos alimentícios elaborados com carne 

de codorna", a ser submetido ao COEP; Parecer 5/2020/ICA-DIR – Processo 23072.210047/2020-105 

93  - Interessado:  Profª Cristina Maria Lima Sá Fortes – Assunto: Projeto de Pesquisa "Avaliação 

das características técnicas das embalagens para animais de estimação"; Parecer 6/2020/ICA-DIR 

- Processo 23072.210048/2020-38 – Interessado: Prof. Fernando da Silva Rocha – Assunto: 

Projeto de Pesquisa "Reação de rosa do deserto à Meloidogyne incognita"; Parecer 7/2020/ICA-

DIR - Processo 23072.210048/2020-38 - Interessado:  Prof. Fernando da Silva Rocha – Assunto: 110 

Projeto de Pesquisa "Crescimento e desenvolvimento de alface sob diferentes fontes e doses de 

adubação"; Parecer 8/2020/ICA-DIR - Processo 23072.210048/2020-38 – Interessado:   Prof. 

Fernando da Silva Rocha – Assunto: Projeto de Pesquisa "Patogenicidade de rosa do deserto a 

bactérias pectinolíticas."; Parecer 9/2020/ICA-DIR - Processo 23072.210048/2020-38 -

Interessado:  Prof. Fernando da Silva Rocha – Assunto: Projeto de Pesquisa "Reação de genótipos 115 

de grão-de-bico a Meloidogyne incognita."; Parecer 10/2020/ICA-DIR - Processo 

23072.210437/2020-63 – Interessado: Profª Vanessa Marzano de Araujo – Assunto: “Uso, gestão 

e acesso à terra e à água no Brasil: Análise comparativa entre a Lei e os Direitos Costumeiros no 

Vale do Jequitinhonha/MG”; Parecer 18/2020/ICA-DIR - Processo 23072.211627/2020-06 – 

Interessado:  Prof. Paulo Sérgio Nascimento Lopes – Assunto: Projeto de Pesquisa “Reprodução 120 

e crescimento inicial de frutíferas nativas do cerrado”; Parecer 24/2020/ICA-DIR - Processo 

23072.212254/2020-82 – Interessado:  Profª Letícia Renata de Carvalho – Assunto: Projeto de 

Pesquisa "Estudos para produção e mudas de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan e Magonia 

pubescens A. St.-Hil."; Parecer 25/2020/ICA-DIR - Processo 23072.212254/2020-82 – 

Interessado: Profª Letícia Renata de Carvalho – Assunto: Projeto de Pesquisa "Avaliação da 125 

qualidade de sementes de Copaifera langsdorffii."; Parecer 26/2020/ICA-DIR - Processo 

23072.212274/2020-53 – Interessado: Profª Fabiana Ferreira – Assunto: Projeto de Pesquisa: 

“Tratamento superficial da casca de ovos de codornas europeias com gelana, óleo mineral e 

própolis sobre qualidade e vida de prateleira." Parecer 3/2020/ICA-DIR – Processo  

23072.209748/2020-80 - Interessado:  Prof. Sérgio Henrique Sousa Santos – Assunto: Projeto de 130 

Pesquisa “Avaliação e desenvolvimento de têxtil biocompatível, funcionalizado com óleo 

essencial de plantas medicinais para processos cicatriciais: estruturação, consolidação e 

Ata da Segunda Reunião Ordinária - 27/05/2020 (0359302)         SEI 23072.239726/2020-44 / pg. 4



 

 

fortalecimento de arranjos produtivos locais” (Contratação FUNDEP para gestão do projeto). 

Assunto: REDOC’s, Progressões e Promoções: Parecer ICA-025/2020 - Processo 

23072.202670/2019-39 – Interessado:  Prof. Maximiliano Soares Pinto – Assunto: Aprova os 135 

Relatórios Docentes – ReDoc 2018 e 2019 -  do Professor Maximiliano Soares Pinto; Parecer 

11/2020/ICA-DIR - Processo 23072.211022/2020-15 – Interessado:  Prof. Leonardo David Tuffi 

Santos - Assunto:  Aprova Relatórios Docentes – REDOC’s 2018 e 2019; Parecer 19/2020/ICA-

DIR - Processo 23072.202670/2019-39 - Interessado: Prof. Maximiliano Soares Pinto – Assunto: 

Aprova a Progressão Funcional Docente - de interesse do Professor Maximiliano Soares Pinto - 140 

docente da Carreira de Magistério Superior - para o nível II da Classe Associado; Parecer 

20/2020/ICA-DIR - Processo 23072.211006/2020-14 -Interessado:  Prof. Leonardo David Tuffi 

Santos - Assunto: Aprova a Progressão Funcional, de interesse do Prof. Leonardo David Tuffi 

Santos, para o nível III - Classe Associado; Parecer 21/2020/ICA-DIR -Processo 

23072.202615/2020-82 -  Interessado: Prof. Edson de Oliveira Vieira – Assunto: Aprova  Parecer 145 

Conclusivo da Comissão Avaliadora da Promoção por Desempenho Docente, para a Classe E 

(Professor Titular) da Carreira de Magistério Superior, de interesse do Professor Edson de Oliveira 

Vieira; Parecer 22/2020/ICA-DIR - Processo 23072.211852/2020-34 -  Interessado: Prof. Hélder 

dos Anjos Augusto – Assunto: Aprova Relatórios de Atividades Individuais – REDOC’s  2018 e 

2019; Parecer 23/2020/ICA-DIR - Processo 23072.211852/2020-34 – Interessado: Prof. Hélder 150 

dos Anjos Augusto - Assunto: Aprova Progressão Funcional, de interesse do Prof. Hélder dos 

Anjos Augusto, para o Nível III - Classe Associado; Parecer 30/2020/ICA-DIR - Processo 

23072.212261/2020-84 - Interessado Prof. Leandro Silva de Oliveira – Assunto: Aprova 

Relatórios de Atividades Individuais – REDOC’s 2018 e 2019; Parecer 31/2020/ICA-DIR - 

Processo 23072.212261/2020-84  - Interessado: Prof. Leandro Silva de Oliveira – Assunto: Aprova 155 

Progressão Funcional, de interesse do Prof. Leandro Silva de Oliveira, para o nível II da Classe 

Adjunto; Parecer 34/2020/ICA-DIR – Processo: 23072.212471/2020-72  - Interessado: Prof. 

Edy Eime Pereira Baraúna - Assunto: Aprova Relatórios de Atividades Individuais – REDOC’s  

2018 e 2019; Parecer 35/2020/ICA-DIR - Processo 23072.212471/2020-72 – Interessado: Prof. 

Edy Eime Pereira Baraúna – Assunto: Aprova Progressão Funcional, de interesse do Prof. Edy 160 

Eime Pereira Baraúna, para o nível II da Classe Associado. Assunto: Portarias: Portaria nº 2084, 

01 de abril 2020 - Processo 23072.208844/2020-19 – Interessado: Colegiado do Curso de 

Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental – Assunto: Homologa resultado da eleição para 

Coordenação Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental; Portaria nº 

2086, 01 de abril 2020 - Processo 23072.208844/2020-19: Interessado: Colegiado do Curso de 165 
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Graduação em Agronomia – Assunto: Homologa resultado da eleição para Coordenação 

Colegiado do Curso de Graduação em Agronomia; Portaria nº 2088, 01 de abril 2020 – Processo 

23072.208856/2020-35 – Interessado: Representantes do Colegiado do Curso de Mestrado em 

Sociedade, Ambiente e Território. Assunto: Homologa resultado da eleição para representante do 

Colegiado do Curso de Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território; Portaria Nº 2823, DE 19 170 

DE MAIO DE 2020 - Processo 23072.203527/2020-06 – Interessado: Profª. Luciana Castro 

Geraseev - Assunto: Institui Comissão Avaliadora de Promoção Docente para a Classe E, 

Professor Titular; Portaria  nº 2880, de 21 de maio de 2020 - Processo 23072.212987/2020-17; 

Interessado: Coordenação Colegiado Produção Animal – Assunto: Nomeação pro-tempore 

Coordenação Produção Animal; Assunto:  Ficha de Gestão da FUNDEP -  Interessado: Profª. 175 

Letícia Renata de Carvalho - Assunto: Prorrogação do projeto de pesquisa “Estudos para 

implantação e manejo de quintais florestais na região norte de Minas Gerais”, gerido pela 

FUNDEP.; Parecer 21/2020/ICA-DIR - Processo 23072.212756/2020-11 - Interessado: Maria 

Auxiliadora Pereira Figueiredo - Assunto: “Avaliação e manejo de áreas degradadas em processo 

de restauração, no Norte de Minas Gerais”. Dando prosseguimento aos assuntos de pauta, o 180 

Professor Leonardo David Tuffi colocou em discussão o item 3. Homologação de resultados de 

eleições:  3.1. Edital 001/2020 – Eleição de Representante Docente Suplente na Congregação 

– Conforme ata de resultado, foi eleita a Professora Clívia Carolina Fiorilo Possobom, como 

Suplente do Professor Charles Martins Aguilar; 3.2. Edital 002/2020 - Eleição de Candidatos a 

Membros do Colegiado do Curso de Mestrado Associado UFMG-UNIMONTES em 185 

Sociedade, Ambiente e Território – Foram eleitos os seguintes candidatos: Professora Flávia 

Maria Galizoni (titular) e Professor Giovanni Campos Fonseca (suplente); Professor Rômulo 

Soares Barbosa (titular) e Professora Iara Soares de França (suplente) – ambos da Unimontes. 3.3. 

Edital 003/2020 – Coordenação Col. Agronomia – Segundo ata de resultado, foram eleitos os 

candidatos:  Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes (Coordenador) e Professor Ernane Ronie 190 

Martins (Subcoordenador); 3.4. Edital 004/2020 – Coordenação Col.  Eng. Agrícola e 

Ambiental – Foram eleitos os candidatos: Professor Rodolpho César dos Reis Tinini 

(Coordenador) e Professora Júlia Ferreira da Silva (Subcoordenadora); 3.5. Edital 005/2020 – 

Representantes TAE na Congregação – Conforme ata de eleição, foram eleitos: Josiel Machado 

Santos (titular) e Maria de Fátima Gonçalves Fernandes (suplente). Após leitura das atas, a 195 

Congregação homologou os resultados apresentados. 4. Processo de Progressão Funcional 

Docente:  4.1. Avaliação dos Relatórios REDOC 2018 e 2019 – de interesse do Professor 

Sidney Tavares dos Reis – Após esclarecimentos prestados pelo Professor Leonardo David Tuffi 
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Santos, a Congregação aprovou, com dezoito votos favoráveis e uma abstenção, os Relatórios 

Individuais – REDOC 2018 e 2019 – de interesse do docente Sidnei Tavares dos Reis, Professor 200 

do Magistério Superior, lotado nesta Unidade. Para tomar esta decisão, a Congregação levou em 

consideração os seguintes aspectos: 1 - O desempenho didático favorável apresentado pelo docente 

na graduação e pós-graduação, avaliado com a participação discente; 2 - O desenvolvimento do 

docente em atividades de pesquisa e extensão; 3 - A produção científica, técnica, artística e de 

inovação; 4 – A orientação prestada pelo professor a estudantes de graduação e pós-graduação. A 205 

Congregação ponderou que, embora o docente não tenha participação em órgãos colegiados, em 

virtude do seu recente ingresso nesta Universidade, o Professor Sidnei Tavares dos Reis tem 

demonstrado grande comprometimento em atividades acadêmicas desta Unidade, como: a) Desde 

2017, mediante Portaria nº 220/2017 – designada pela Diretoria da Unidade, é Presidente da 

Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico de Criação do Curso de Licenciatura em Ciências 210 

Naturais e Matemática, função que tem desempenhado com destreza, experiência e dedicação, 

convocando reuniões sempre que necessário para atender a demanda e diligências da Pró-Reitoria 

de Graduação da UFMG; b) Além de ministrar disciplinas no Mestrado em Alimentos e Saúde, o 

docente também é membro suplente no Colegiado do Curso. 4.2. Processo 23072.204481/2020-

34 – Interessado: Professor Sidnei Tavares dos Reis – Em continuidade, o Professor Leonardo 215 

David Tuffi Santos colocou em discussão o processo de progressão funcional do Professor Sidnei 

Tavares  dos Reis. Após argumentação, a Congregação aprovou, com dezoito votos favoráveis e 

uma abstenção, a Progressão Funcional Docente - de interesse do Professor Sidnei Tavares 

dos Reis, Professor do Magistério Superior, do nível 1 para o nível 2 da Classe C – Adjunto, 

tendo em vista o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício nesta 220 

Unidade. Para tomar esta decisão, a Congregação levou em consideração os seguintes aspectos: 1) 

O desempenho do docente nas atividades de ensino nos cursos de graduação e pós-graduação; 2) 

Orientação a estudantes de graduação; 3) Participação em Bancas Examinadora e Acadêmicas; 4) 

O envolvimento do docente em atividades de pesquisa e extensão; 5) A relevância da produção 

científica (publicações); 6) A aprovação dos Relatórios Docentes de 2018 e 2019, pela 225 

Congregação da Unidade, nos termos Parecer 09/2020 – ICA-SEG – observadas as disposições 

contidas na Resolução ICA-001/2017 e a Resolução Complementar 04/2014 – do Conselho 

Universitário da UFMG. 5. Aprovação do Parecer de reativação do Grupo de Estudos 

ECOAR, enviado pela Comissão de Avaliação de Grupo de Estudos. Após apreciação do 

assunto, a Congregação aprovou, por unanimidade, a reativação da Criação do Grupo de Estudo 230 

em Ecologia, Meio Ambiente e Recursos Naturais (ECOAR), sob a coordenação da Professora 
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Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo. Para tomar esta decisão, a Congregação levou em 

consideração o Parecer da Comissão Avaliadora composta pelos Professores André Luiz Mendes 

Athayde, Letícia Renata de Carvalho e Lívia Vieira de Barros que ponderaram que a criação do 

Grupo ECOAR poderá contribuir com a formação de estudantes do ICA e viabilizar a execução 235 

de projetos de pesquisa e extensão.  6. Reflexões sobre a atual situação da Unidade frente a 

Pandemia e discussões sobre o planejamento a curto, médio e longo prazo das ações para 

retomada (ainda não definido e sem previsão) das atividades na Unidade, em consonância 

com as deliberações do CEPE e da Reitoria. Tomando este último assunto da pauta, o Professor 

Leonardo David Tuffi Santos informou aos presentes que a UFMG ainda não tem data prevista 240 

para oferecimento das atividades acadêmicas presenciais. Segundo ele, só o CEPE pode autorizar 

o retorno dessas atividades. Ele disse também que o ICA tem sempre ouvido e recebido as 

mensagens da Reitoria da UFMG, estando bastante tranquilo e alinhado às informações a esse 

respeito. Informou que a recomendação da Reitoria é de que os Decretos do Governador de Minas 

Gerais e dos Prefeitos Municipais de Belo Horizonte e Montes Claros devem ser respeitados 245 

quanto ao isolamento social em função da pandemia, o que envolve diretamente as atividades 

acadêmicas e o planejamento do retorno das aulas. Continuando, informou que o último decreto 

da Prefeitura Municipal de Montes Claros, publicado em 20 de maio de 2020, já prevê a 

flexibilização de certas atividades em grupos de serviços prestados a sociedade. Contudo, o grupo 

relativo às atividades de ensino será o último a ser liberado, e ainda sem data para acontecer. Ainda, 250 

com a palavra, o Prof. Leonardo David Tuffi Santos ressaltou que, independente de voltar às 

atividades letivas neste ano ou no ano que vem “temos que programar essa volta”- nos preparando 

para o que vem sendo chamado de “Novo normal”. Nesse sentido é preciso observar aspectos 

importantes como: 1- frequência de alunos no Campus; 2 – oferecimento de atividades com 

planejamento, assegurando a segurança dos participantes; 3 – oferecimento de atividades de 255 

ensino, pesquisa e extensão com qualidade para o público-alvo; 4 – flexibilização de datas e pontos 

previstos nas normas acadêmicas. Prosseguindo, disse que na última reunião do CEPE e na reunião 

da Reitora e Vice-Reitor com os Diretores de Unidades Acadêmicas foram discutidos aspectos 

importantes como: a) questões legais para retorno das atividades na UFMG, observadas as 

condições de segurança e distanciamento social ; b) planejamento a ser feito sobre as aulas que 260 

envolve docentes, servidores e discentes; c) investimento em infraestrutura para o 

desenvolvimento de atividades à distância, bem como a aquisição de produtos de higienização e 

EPIs; d) frequência de estudantes na Moradia Universitária e restaurantes; e) volta às aulas e a 

situação de pessoas de grupo de risco, discentes e docentes; f) questões de acesso à internet e a 
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dispositivos para uso em atividades remotas por parte dos estudantes e docentes. Terminado os 265 

esclarecimentos, o Professor Leonardo David Tuffi Santos passou o uso da palavra aos 

Conselheiros que argumentaram sobre o assunto em tela. Com a palavra, o Professor Hélder dos 

Anjos Augusto disse que em reunião acontecida dia 19 de março, da Câmara de Graduação e do 

Comitê de Gestão da Crise, foram tratados assuntos sobre: - Portaria do MEC que trata da 

substituição de aulas presenciais por aulas em meio digital; contudo, o foco principal recai em dois 270 

aspectos: a própria  autorização do uso de tecnologias de informação e de comunicação, e 

atribuição às instituições da responsabilidade por definir as disciplinas que seriam substituídas por 

ferramentas digitais. Informou, ainda que, diante dessa proposta de “nova normalidade”, foram 

discutidos os seguintes pontos: 1 – adaptação responsável, ou seja, ações pautadas pela garantia 

da a qualidade das aulas ; 2 – criar condições iguais de acesso para todos os estudantes da UFMG; 275 

3 – observar heterogeneidade do ambiente (lembrou que, atualmente, 21 estudantes estão na 

Moradia Universitária do ICA); 4 – ter cuidado em prestar informações técnicas; 5 – observar 

disparidade nas infraestruturas das Unidades e, por último, observar as normas regimentais 

vigentes na UFMG.  Por oportuno, o Professor Hélder dos Anjos falou sobre recursos conseguidos 

por meio de Emenda Parlamentar da Deputada Leninha, na ordem R$ 90.000,00 para implantação 280 

de novo laboratório de Informática no ICA. Com a palavra, o Professor Maximiliano Soares Pinto 

disse ter conversado com alguns colegas docentes de outras Unidades e Instituições (UFES, UFJF, 

UFV, UFOP) sobre como seria a retomada das atividades presenciais e, segundo ele, até o 

momento não havia previsão. Em sua opinião, é temerário que as aulas presenciais retornem antes 

do desenvolvimento de uma vacina. Atualmente, existem 10 vacinas em estudo, com expectativa 285 

de vacina pela OMS no ano de 2021. Ele disse ainda que a sobrevivência de todos pode ser apenas 

uma questão temporal condicionada ao desenvolvimento de uma vacina, e completou: “a gente 

não deve ter sorte para o azar”. Como Coordenador do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do 

ICA, disse que está trabalhando no levantamento dos dados solicitados pela PRQq. As respostas 

recebidas apresentam grande diversidade de informações. Algumas fogem dos questionários 290 

encaminhados mas trazem outras informações importantes sobre o andamento atual das atividades 

nos laboratórios e suas necessidades de infraestrutura relacionada a biossegurança. Retomando a 

palavra, o Professor Leonardo Tuffi disse “o que a gente pode falar que é grande a quantidade de 

incertezas”. Sobre o trabalho dos Servidores e seu acompanhamento, informou que os Servidores 

Técnicos Administrativos que estão cumprindo jornada em trabalho remoto apresentam relatório 295 

de atividades e plano de trabalho mensal, conforme exigências da PRORH. Com relação aos 

docentes, a comprovação de trabalho é mais fácil, uma vez que são os produtos de pesquisa, 
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extensão e ensino previstos em plano de trabalho apresentado a Coordenação de Ensino. Segundo 

o Diretor, já existe uma pressão do MEC cobrando sobre que tipo de atividade está sendo feita e 

sua capilaridade, por isso a UFMG está se precavendo quanto às investidas do Governo Federal 300 

que, na sua leitura, é um tipo de pressão ao retorno presencial do serviço público. Continuando, 

disse que segundo a Reitoria da UFMG e o CEPE, não há possibilidade de cancelar o semestre 

letivo, isto porque as atividades acontecidas são vinculadas ao semestre letivo. Com a palavra, o 

discente Wellington Polli pediu permissão ao Presidente da Congregação para apresentar 

questionário de pesquisa realizado pelo Diretório Acadêmico aos estudantes sobre a acessibilidade 305 

de internet, em caso oferecimento de ensino remoto em caráter emergencial. Consultado o plenário 

e dada a permissão, o discente fez a apresentação de “Resultado de Pesquisa”, cujos canais 

utilizados foram formulários google e e-mails. O questionário obteve 366 respostas, que foram 

apresentadas em figuras gráficas de amostragem em percentuais, em relação às seguintes 

abordagens: 1) Perguntado “Qual o seu curso? Os estudantes responderam serem: 24,4% da 310 

Administração; 14,2% - da Engenharia de Alimentos; 14,5% - da Engenharia Agrícola e 

Ambiental; 16,7% - da Engenharia Florestal; 13,9% - da Zootecnia; e o restante da pós-graduação.   

2) Perguntado “Você é assistido pela FUMP?” – A resposta foi a seguinte: 35,6% não são 

assistidos; 32,3% - são assistidos no nível I; 9% - responderam ser do nível II; 13,9 – afirmaram 

ser do nível III e uma minoria respondeu estar em processo de nivelamento ou teve problemas no 315 

processo de nivelamento. 3) Perguntado se “Você recebe algum tipo de bolsa acadêmica?” – As 

respostas foram: 83,6% - possuem bolsa de iniciação científica e os 16,4% restantes disseram ter 

bolsas de monitoria, ou de estágio, ou PET, ou de extensão, ou não recebem nenhuma bolsa;  4) 

Onde você está passando em maior parte esse período de distanciamento social?  Das 370 

respostas, 77% dos entrevistados responderam: “com meu núcleo familiar”, o restante respondeu: 320 

- com amigas/república; com parentes; em moradia universitária; sozinho ou com companheiro; 

5) Onde seu Núcleo Familiar reside? 41% das respostas – em Montes Claros; 23,8% - em cidades 

próximas a Montes Claros; 19,2% - em outras cidades de Minas Gerais; 11% - em outros Estados.  

6) Perguntado “Em qual meio?” 87% dos entrevistados responderam estar no meio urbano, e 12% 

no meio rural.  7) Perguntada sobre “Adoção de medidas de distanciamento social.” – 58,4% - 325 

disseram estar em distanciamento; 41,6% - nem todos estão em distanciamento social. Segundo 

relatório, a partir dos gráficos apresentados, é possível verificar que a maioria dos estudantes 

passam o período de distanciamento social com seu núcleo familiar, e que o mesmo se encontra, 

na maioria das vezes fora de Montes Claros. Sendo ainda que 12,4% dos que responderam se 

encontram no meio Rural. Entre aqueles que responderam “Não, nem todos estão em 330 
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distanciamento social”, na grande maioria das vezes, argumentaram que não estava cumprindo o 

distanciamento integralmente devido ao trabalho. 8) Com relação à “Situação em relação ao acesso 

à internet” - dos pesquisados 54,7% responderam ter acesso em tempo integral; 31,4% - disseram 

ter acesso na maior parte do tempo; uma minoria respondeu que tem acesso apenas em situações 

específicas. 9) Qual o tipo de internet? - Apenas 52,8% dos entrevistados responderam ter internet 335 

“banda larga” com velocidade eficiente; 31% dos estudantes disseram ter internet “banda larga” 

com velocidade razoável, o restante informou ter internet de rede sem fio wi-fi, na Moradia 

Universitária, ou em pacotes de celular;  10) Meios de acesso à internet. Pelo gráfico apresentado, 

pode-se analisar que 11% dos estudantes não possuem computador ou possui de forma 

compartilhada, o que dificulta o cumprimento das atividades, principalmente se for compartilhado 340 

por um ou mais estudantes da Instituição; 11) Equipamentos e internet eficientes – A maioria dos 

estudantes entrevistados (73,2%) respondeu ter equipamento e internet eficiente, os 26,8% 

restantes responderam que não possuem; 12) Estudantes sem acesso à internet. Uma porcentagem 

de 37,3% respondeu que conhecem estudantes sem acesso à internet; 13) Você é favorável ao 

EAD? Com relação a esta pergunta 38,5% dos estudantes disseram que não; 37,4% disseram que 345 

sim; 19,9% responderam talvez sim; 4,2% responderam talvez não; 14) Perguntado em quais 

condições: 25,9% responderam que depende da qualidade; 40% do conteúdo e 34,1% responderam 

que dependia dos recursos digitais;15) Quanto à pergunta “Você é favorável ao rodízio?” 2,1% 

dos estudantes responderam talvez não; 28,6% responderam sim; 32.2% talvez sim e 37,1% 

disseram não; 16) Perguntado sobre “Quais as condições para rodízio?” o gráfico demonstrou 350 

adesão de 15,9% dos estudantes entrevistados. Terminada a exposição do discente, o Professor 

Leonardo David Tuffi Santos falou sobre a importância de dar continuidade e término a esse estudo 

por parte do Diretório Acadêmico do ICA e que poderá ser levado ao conhecimento da Reitoria da 

UFMG, momento em que parabenizou o Diretório Acadêmico pela brilhante iniciativa. Todos os 

Conselheiros foram unânimes em parabenizar o discente Wellington Ribamar Silva Poli pelo 355 

trabalho expressivo. Com a palavra, outros Conselheiros falaram sobre o funcionamento de setores 

sob respectivas coordenações nesse período de distanciamento social. O Professor Charles Martins 

Aguilar (Subcoordenador do Cenex) falou sobre projetos, programas e eventos que estão sendo 

desenvolvidos, sobre monitoramento das ações, registro de projetos no SIEX, sobre estudo da 

implementação da emissão de certificados online, e atendimento de demandas via e-mails; disse, 360 

ainda, ter tido reunião com a PROEX para alinhamento de atividades. Concedida a palavra, o 

Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes (Coordenador do Colegiado do Curso de Agronomia) 

falou ter recebido ofício da PROGRAD, dirigido aos Colegiados de Cursos, de consulta sobre a 
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possibilidade de oferecimento de atividades com auxílio de meios digitais. Posto isto, o Professor 

Paulo Sérgio apresentou à Congregação, por meio de questionários e figuras gráficas, um 365 

“Diagnóstico de possíveis meios de substituição de aulas presenciais do Curso de Agronomia – 1º 

semestre/2020”. Ainda com a palavra, o Professor Paulo Sérgio falou que, dos 42 docentes que 

ministram disciplinas no curso, apenas 8 docentes não responderam à consulta, o que corresponde 

a 12 disciplinas ofertadas no curso. Segundo o docente, importante parcela dos docentes alertou 

para o caráter de excepcionalidade e que pode ocorrer algum tipo de prejuízo aos estudantes e que, 370 

a maioria dos docentes consegue atender entre 30 a 60% da carga horária total da disciplina. Após 

ouvir as argumentações, o Conselheiro Luciano Vieira Lima disse que, por ter experiência na 

utilização do Sistema (Moodle) que a UFMG tem disponível para atividades não presenciais, 

considerando que o Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED) possa estar sobrecarregado 

diante do suporte geral aos cursos, ele se coloca disponível para contribuir em processos no ICA, 375 

no planejamento, desenvolvimento e implementação de ações relativas às atividades não 

presenciais, observando as orientações dos órgãos superiores da Universidade,  para colaborar na 

orientação aos docentes no novo processo. Pedindo a palavra, o Professor Christian Dias 

Cabacinha (Coordenador do Mestrado em Ciências Florestais) disse que em reunião com a PRPG 

foram discutidos pontos como: a dificuldade de acesso às informações, devido à má qualidade da 380 

Internet para alunos da zona rural, dificuldade de aquisição de equipamentos (computadores) e 

completou que existem atividades que são presenciais, como por exemplo o oferecimento de aulas 

práticas. Na sua opinião, existem disciplinas que não têm como acontecer à distância, além disso, 

algumas são pré-requisitos de outras, e finalizou como o docente iria replanejar oferta e horário 

nesse “novo normal”. Retomando a palavra, o Professor Leonardo David Tuffi Santos lembra que 385 

a pós-graduação tem aspectos diferentes da graduação, permitindo maior flexibilização para 

adoção da educação remota. Com a palavra, o Professor Fausto Makishi (Coordenador do 

Mestrado SAT), que também participou de reunião da PRPG, disse que, além desses aspectos que 

devem ser considerados na retomada ao “novo normal”, foi sugerida a utilização do termo 

"atividades remotas emergenciais" como forma de diferenciar do ensino à distância. Também 390 

lembrou que a UFMG está trabalhando nos aspectos jurídicos que envolvem a utilização de 

ferramentas e conteúdos digitais de ensino. Terminados os assuntos, tornada a palavra livre e não 

havendo manifestação por parte dos Conselheiros, Professor Leonardo David Tuffi Santos, na 

qualidade de Presidente da Congregação agradeceu a presença de todos, o apoio recebido por parte 

da servidora Priscila Gomes de Freitas Veloso no assessoramento técnico à videoconferência, 395 

momento em que encerrou a sessão e eu, Maria Aparecida Santos, Secretária-Geral, lavrei a 
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presente ata que, lida e achada conforme, será assinada por mim e pelos presentes. Montes Claros, 

27 de maio de 2020. 
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DESPACHO
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Senhores Conselheiros, 

 

Eu, Maria Aparecida Santos, Secretária-Geral do Ins tuto de Ciências Agrárias, Campus Regional de
Montes Claros, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), declaro que lavrei e assino a
presente ata da Segunda Reunião Ordinária da Congregação da Unidade, realizada em 27 de maio de
2020, a qual, após ter sido lida e aprovada, recebe a assinatura do Diretor, Presidente da
Congregação, Professor Leonardo David Tuffi Santos, do Vice-Diretor, Professor Hélder dos Anjos
Augusto, e dos demais membros da Congregação.

 

Montes Claros, 20 de novembro de 2020.

 

 
MARIA APARECIDA SANTOS

Secretária-Geral do  ICA/UFMG
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do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0359309 e o código CRC 5C586AB0.
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