
 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO 

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

ANO 2020.  

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, sexta-feira, às nove horas, 

realizou-se, na modalidade virtual, em videoconferência, a terceira reunião ordinária da 5 

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- Pareceres e outros documentos 

aprovados ad referendum; 3 – Nomeação em caráter pro tempore dos Núcleos Docentes 

Estruturantes – de interesse dos seguintes cursos: 3.1. Administração; 3.2. Engenharia 

Agrícola e Ambiental; e 3.3. Engenharia de Alimentos. 4 – Parecer do Professor Paulo Sérgio 10 

Nascimento Lopes sobre Proposta do Regimento da Estação de Pesquisa e Educação 

Ambiental; 5 – Parecer Consubstanciado sobre Projeto de Pesquisa “Elaboração de 

Sobremesa, tipo Gelatina, a partir de extratos vegetais e adoçante natural – para submissão 

ao COEP – de interesse do Professor Ernane Ronie Martins; 6 – Planos de Trabalho de 

Docentes – 2020; 7 – Indicação de nome para compor o Conselho Editorial da Imprensa 15 

Universitária da UFMG (sugestão de nome); 8 – Planejamento em curto, médio e longo prazo 

sobre o planejamento de retorno às atividades didáticas por meio do “Ensino Remoto 

Emergencial” e medidas emergenciais a serem tomadas no âmbito da Unidade. 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 20 

Faria (Representante docente Titular); Professor Dalton Rocha Pereira (Representante docente); 

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

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

Castro Geraseev (Coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em Produção Animal); Professor 

Fausto Makishi (Coordenador Pro tempore do Colegiado de Pós-Graduação do Curso Sociedade, 25 

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

Graduação em Ciências Florestais); Professor Sérgio Henrique Sousa Santos (Coordenador do 

Colegiado de Pós-Graduação em Alimentos e Saúde); Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes 

(Coordenador do Colegiado de Graduação em Agronomia); Professor Thiago Gomes dos Santos 

Braz (Coordenador do  Colegiado de Graduação em Zootecnia); Professor Theles de Oliveira 30 

Costa (Coordenador pro tempore do Colegiado de Graduação em Administração); Professor 

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

Alimentos); Professor  Leandro Silva de Oliveira (Coordenador do Colegiado de Graduação em 
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Engenharia Florestal); Professora Júlia Ferreira da Silva (Subcoordenadora do Colegiado de 

Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental); Maria de Fátima Gonçalves Fernandes e 35 

Luciano Vieira Lima - Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos; Wellyngton 

Ribamar Silva Poli e Emannuelly Aparecida Amaral dos Santos - Representantes discentes da 

graduação (ambos com 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 40 

Presidente da Congregação, Professor Leonardo David Tuffi Santos, desejou boas-vindas a todos, 

falou do apoio que será prestado pelas Secretárias durante a sessão em videoconferência. Em 

seguida, colocou a ata da segunda reunião ordinária em discussão, a qual foi aprovada com 

ressalva, visto que o Conselheiro Luciano Vieira Lima solicitou que fosse acrescentada, na linha 

294, a sua fala, que teve a seguinte abordagem: “Considerando que as reflexões apresentadas foram 45 

do ponto de vista do planejamento para atividades de ensino, pesquisa e extensão, que os Diretores 

expusessem se havia alguma discussão junto às instâncias da Universidade no que diz respeito, 

envolvendo as atividades de apoio técnico administrativo, para além das orientações que já 

existem, partindo da PRORH e da Diretoria do ICA. Ao final da palavra livre, o Conselheiro 

Luciano Vieira Lima, pediu que se registrasse o seu agradecimento e parabéns aos coordenadores 50 

de cursos de graduação e membros do NDE pelo trabalho realizado no último mês sobre as 

reformulações dos projetos pedagógicos de cada curso, em atenção ao Ofício PROGRAD 02/2020, 

tendo em vista a reunião junto à Coordenadoria de Ensino e Pesquisa, acontecida no dia 26 de 

maio de 2020, situação em que houve alinhamento para resposta ao ofício e que culminou com o 

envio, na última semana, dos PPCs reformulados”. Após aprovação da ata, o Professor Leonardo 55 

David Tuffi Santos solicitou dos Conselheiros presentes a permissão para a entrada dos 

representantes discentes Wellyngton Ribamar Silva Poli e Emannuelly Aparecida Amaral dos 

Santos, na sala virtual, no que teve a permissão de todos. Dando início à sessão, o Professor 

Leonardo David Tuffi Santos apresentou os seguintes Informes sobre: 1) Reformas no CAAD – 

1.1. Reforma do “lado B” e do do 1º e 2º andar da área administrativa, cujo cronograma inicial de 60 

término das obras estava previsto para agosto de 2020, mas que por força de dilação de prazo para 

entrega de materiais e processos licitatório, a data foi postergada para setembro/outubro de 2020; 

1.2. Instalação da nova subestação elétrica, com recurso proveniente de emenda parlamentar na 

ordem de R$ 250.000,00 e R$ 100.000,00 de aporte da Reitoria, com processo licitatório iniciado 

pela Unidade; 1.3. Início da desmobilização do telhado do “lado A” e recuperação da estrutura 65 

para troca do telhado, com aporte da Pró-Reitoria de Administração. Nesse momento, o Diretor do 
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ICA agradece ao pessoal daCoordenadoria de Planejamento e Infraestrutura por possibilitar o 

andamento dos processos de licitação, empenho e de reforma do prédio. 2) Continuidade de 

atividades de calçamento do Campus – 2.1. Via de acesso ao Setor de Ovinos e ao CPCA 2– 

atividade finalizada; 2.2. Via de acesso à horta e estacionamento – as obras terão início na semana; 70 

2.3. Vias de acesso às Áreas da Gerência da Fazenda e Currais – obras também previstas para 

semana seguinte. 2- Pareceres e outros documentos aprovados ad referendum – Tomando o 

segundo assunto da pauta, a Congregação homologou, com abstenção de interessados, os seguintes 

pareceres e documentos aprovados ad referendum: Assunto: Projetos, Cursos e Eventos de 

Extensão - Parecer 36/2020/ICA-DIR - Processo 23072.213397/2020-10 – Interessado: Prof. 75 

Ernane Ronie Martins – Assunto: Aprovação do Curso de Extensão: “Noções de Cultivo 

Hidropônico”; Parecer 13/2020/ICA-SGE - Processo 23072.213804/2020-81 - Interessado: Prof. 

Paulo Sérgio Nascimento Lopes – Assunto: Aprovação da Prestação de Serviço “Replantio e 

acompanhamento do crescimento de plantas de Pequizeiro (Caryocar brasiliense) Anos 2020 / 

2022"; Parecer 46/2020/ICA-DIR - Processo 23072.215003/2020-50 - Interessado: Prof. Pedro 80 

Guilherme Lemes Alves – Assunto: Aprovação de Projeto de Extensão: “Apicultura para todos”; 

Parecer 49/2020/ICA-DIR - Processo 23072.215224/2020-28 – Interessado: Prof. Junio Cota Silva 

– Assunto: Aprovação de Evento: “Webinar: transformando pesquisa de bancada em modelo de 

negócio: o caso da Probiofull”; Assunto: Aprovação de Projetos de Ensino - Parecer 51/2020/ICA-

DIR - Processo 23072.214428/2020-41 – Interessados: Cursos: Administração, Agronomia, 85 

Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia Florestal – Assunto: Aprovação de Propostas de 

Reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação do ICA/UFMG; Parecer 

56/2020/ICA-DIR - Processo 23072.214428/2020-41 – Interessado: Curso de Zootecnia – 

Assunto: Aprovação de Proposta de Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 

em Zootecnia do ICA/UFMG - Assunto: Projetos de Pesquisa: Parecer 42/2020/ICA-DIR  - 90 

Processo 23072.214141/2020-11  Interessado: Prof. Fernando da Silva Rocha – Assunto: 

Aprovação Projeto de Pesquisa “Avaliação de compatibilidade de solanáceas resistentes a 

Meloidogyne incognita como porta-enxerto em pimentão e pimenta.”; Parecer 47/2020/ ICA-DIR 

- Processo 23072.215125/2020-46 – Assunto: Interessado:  Profª Flávia Mazzer Rodrigues da 

Silva – Assunto: Aprovação do Projeto de Pesquisa "Caracterização ambiental de bacias 95 

hidrográficas em uma área prioritária na região centro-norte do estado de Minas Gerais”; Parecer 

48/2020/ ICA-DIR - Processo 23072.215125/2020-46 – Interessado:  Profª Flávia Mazzer 

Rodrigues da Silva – Assunto: Aprovação do Projeto de Pesquisa “Fragilidade ambiental das 

bacias hidrográficas de contribuição do reservatório da barragem Juramento, Minas Gerais." 
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Assunto: REDOC’s, Progressões e Promoções: Parecer 37/2020/ICA-DIR - Processo 100 

23072.212819/2020-21 - Interessado:  Prof. Gustavo Leal Teixeira – Assunto: Aprovação de 

Relatório Docente - ReDoc 2019; Parecer 39/2020/ICA-DIR - Processo  23072.213672/2020-97 -

Interessado: Professor Theles de Oliveira Costa – Assunto: Aprova REDOC 2019 - Parecer 

52/2020/ICA-DIR - Processo  23072.213409/2020-06 – Interessado: Professora Nilza de Lima P. 

Sales - Aprova REDOC 2018 e 2019;  Parecer 53/2020/ICA-DIR-Processo 23072.213409/2020-105 

06  - Interessado Professora Nilza de Lima P. Sales – Assunto: Progressão Funcional do Nível III 

para IV – Classe Associado; Parecer 45/2020/ICA-DIR - Processo 23072.213409/2020 -  

Interessado Professora Luciana Castro Geraseev – Assunto: Parecer Conclusivo da Comissão 

Avaliadora de Promoção Docente; Assunto: Portarias: Portaria 3102, de 08 de junho de 2020 - 

Processo  23072.214636/2020-41 -Interessado:  Caroline Liboreiro Paiva – Assunto: Elaboração 110 

de Parecer Consubstanciado a ser apresentado à Congregação da Unidade, referente ao Projeto de 

Pesquisa intitulado: "Elaboração de sobremesa tipo gelatina a partir de extratos vegetais e adoçante 

natural", coordenado pelo Professor Ernane Ronie Martins, a ser submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa-COEP; Portaria 3177 – de 15 de junho de 2020 - Processo 23072.215196/2020-49 -  

Interessado: Curso Agronomia – Assunto: Recondução pro tempore do NDE; Portaria: 3269 – de 115 

17 de junho de 2020 -  Processo 23072.215452/2020-06 – Interessado: Curso de Pós-Graduação 

em Produção Animal – Assunto: Recondução Pro tempore do Colegiado; Assunto: Contratos e 

Convênios: Parecer  43/2020/ICA-DIR - Processo 23072.052508/2018-82  - Interessado: Prof. 

Fausto Makishi – Assunto:  Aprovação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 de 

Prestação de Serviços, que celebram entre si a UFMG e a FUNDEP ;  Processo 120 

23072.204907/2020-50 – Interessado: Diretório Acadêmico do ICA – Assunto: Termo de 

Permissão de Uso outorgado pelo ICA/UFMG ao D.A. da Unidade; Assunto: Representações em 

Órgãos Externos - Ofício  45/2020/ICA-DIR - Processo 23072.214338/2020-51 – Interessados: 

Prof. Fausto Makishi e Nilza de Lima P. Sales – Assunto:  Indicação de nomes para compor o 

Conselho Pró-Pequi. 3 – Nomeação em caráter pro tempore dos Núcleos Docentes 125 

Estruturantes – de interesse dos seguintes cursos: 3.1. Administração; 3.2. Engenharia 

Agrícola e Ambiental; e 3.3. Engenharia de Alimentos. Dando prosseguimento aos pontos de 

pauta, a Congregação, a partir de sugestões apresentadas pelos respectivos cursos, aprovou a 

recomposição, em caráter pro tempore dos Núcleos Docentes Estruturantes, com os seguintes 

nomes: Administração: Professor FAUSTO MAKISHI; Professor MAXIMILIANO SOARES 130 

PINTO; Professor DALTON ROCHA PEREIRA e Professor ANDRÉ LUIZ MENDES 

ATHAYDE; Engenharia Agrícola e Ambiental: Professor SIDNEY PEREIRA; Professor 
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EDSON DE OLIVEIRA VIEIRA; Professor FERNANDO COLEN e Professora JÚLIA 

FERREIRA DA SILVA. Por solicitação da Professora JÚLIA FERREIRA DA SILVA, retirou-se 

da indicação inicial, enviada por documento da Coordenação do Curso de Engenharia Agrícola e 135 

Ambiental, o nome do Professor Flávio Gonçalves Oliveira; Engenharia de Alimentos: 

Professora ROBERTA TORRES CARELI. 4 – Parecer do Professor Paulo Sérgio Nascimento 

Lopes sobre Proposta do Regimento da Estação de Pesquisa e Educação Ambiental. Em 

seguida, o Professor Leonardo David Tuffi Santos colocou em discussão o quarto ponto de pauta: 

Parecer do Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes sobre Proposta do Regimento da Estação de 140 

Pesquisa e Educação Ambiental. Inicialmente, o Professor Leonardo fez um resgate de 

informações sobre a área a ser ocupada pela EPEAM e mencionou sobre a Comissão instituída 

pela Diretoria com a finalidade de elaborar a proposta do Regimento, ora apresentada. Em seguida, 

passou a palavra ao Professor Paulo Sérgio N. Lopes, relator, que fez comentários sobre a sua 

proposta contida no parecer e sobre a ampla finalidade do órgão a ser criado. Na oportunidade, o 145 

Diretor prestou agradecimentos ao relator pelo trabalho desenvolvido. Com relação à denominação 

da Estação de Pesquisa, Professor Leonardo lembrou aos Conselheiros que, em reunião anterior 

da Congregação, ficou decidido que o Grupo PET – Floresta, coordenado pelo Professor Christian 

Dias Cabacinha, iria fazer um trabalho de divulgação de Edital para escolha do nome junto à 

Comunidade Acadêmica. Na oportunidade, o Prof. Christian explicou que o Edital está pronto, 150 

mas que em virtude da pandemia, ainda não pôde ser publicado. Retomando a palavra, o Professor 

Leonardo David Tuffi Santos colocou em discussão, em bloco, o parecer do relator que foi 

aprovado pela Congregação. Em sequência, foram discutidos e aprovados os seguintes destaques: 

Art. 1º - mudança de órgão para: “...é setor vinculado à Coordenadoria de Extensão do Instituto de 

Ciências Agrárias...” - § 1º - houve correção do endereço; Art. 2º  - São finalidades da EPEA: 155 

houve acréscimo dos incisos – I - estimular, propor, apoiar e desenvolver programas, projetos, dentre 

outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, principalmente, aquelas relacionadas à conservação 

e preservação de recursos naturais, à educação ambiental e práticas sustentáveis adaptadas ao semiárido 

mineiro; e  II - desenvolver ações e atividades que promovam maior interação entre a população do 

Norte de Minas Gerais e a comunidade acadêmica do Campus Regional da UFMG; Artº 4 – houve 160 

alterações nos seguintes incisos: I - Coordenador, que será indicado pela Diretoria do Instituto de 

Ciências Agrárias (ICA), devendo ser um docente do ICA que tenha atuação na área de estudos 

ambientais e/ou recursos naturais, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução; II - Vice-

Coordenador, que será indicado pela Diretoria do ICA, devendo ser um docente do ICA, com mandato 

de 2 (dois) anos, permitida a recondução;  III - um representante dos discentes, indicado pelo Diretório 165 
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Acadêmico, com mandato de 01 (um) ano, e que tenha atuação na área de estudos ambientais ou recursos 

naturais, permitida a recondução; V -  “... de preferência que seja da área de educação básica...” ; VI – 

“... indicado pelo Conselho de Defesa Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de 

Montes Claros (CODEMA)..” Art. 5º -  o parágrafo único, alterou-se para parágrafo 1º  e foi acrescido 

o § 2º - § 2º - O membro representante do Conselho Gestor perderá o mandato por ausência injustificada 170 

a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas, nos termos do Art. 13 - § 3º - Inciso I – do 

Regimento Geral da UFMG.  Art. 6º - foram acrescidos – inciso V - decidir sobre a execução e 

acompanhar a realização de projetos, programas e outras atividades de ensino, pesquisa e extensão a 

serem realizadas pela EPEA; e VI - avaliar os convênios, contratos, projetos, programas, dentre outras 

atividades propostas pela coordenação da EPEA e dar encaminhamento para os órgãos competentes de 175 

aprovação da Instituição; Art. 7º - houve alteração para: A Coordenação da Estação de Pesquisa e 

Educação Ambiental (EPEA) será integrada pelo Coordenador e pelo Vice-Coordenador do Conselho 

Gestor; Art. 8º - foram acrescentados os incisos: I - atuar como principal autoridade administrativa da 

Estação, supervisionando as atividades do Setor e os programas e projetos e outras atividades de 

ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na EPEA, bem como conduzir os serviços administrativos 180 

dentro dos limites estatutários e regimentais; II - manter um controle frequente que avalie se as 

atividades desenvolvidas na EPEA, quando for o caso, estão regulares junto aos órgãos de autorização 

e aprovação na UFMG e de outros, quando couber; VII - elaborar  e submeter ao Conselho Gestor, 

para avaliação, convênios, contratos, projetos, programas e outras atividades, com ou não captação de 

recursos junto a agências de fomentos e outras fontes: VIII - Criar e manter atualizado banco de dados 185 

com informações sobre programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na EPEA. 

Houve a supressão do Art. 11 – por estar em conflito com a resolução das Coordenadorias. Cabe 

registrar que se fez necessário ajuste na numeração dos artigos e acréscimo do Art. 15 – de fechamento 

do documento. 5 – Parecer Consubstanciado sobre Projeto de Pesquisa “Elaboração de 

Sobremesa, tipo Gelatina, a partir de extratos vegetais e adoçante natural – para submissão 190 

ao COEP – de interesse do Professor Ernane Ronie Martins. Dando prosseguimento à pauta, 

a Congregação discutiu e aprovou, por unanimidade, o Parecer Consubstanciado apresentado 

pela Professora Caroline Liboreiro Paiva, sobre o Projeto de Pesquisa intitulado “Elaboração 

de sobremesa, tipo gelatina, a partir de extratos vegetais e adoçante natural”, com vistas à 

submissão ao COEP-UFMG, sob a coordenação do Professor Ernane Ronie Martins, docente desta 195 

Unidade. Para tomar esta decisão, a Congregação considerou relevantes os seguintes aspectos:  - 

O parecer favorável à execução do projeto de pesquisa, que se ponderou em argumentos 

apresentados, como:  a justificativa e os objetivos propostos no projeto; as metodologias do projeto 

(grupos experimentais, procedimentos, indicadores de resultado, tipo de estudo, fase de pesquisa); 
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referência sucinta aos critérios de participação (recrutamento, critérios de inclusão/ exclusão, 200 

interrupção da pesquisa); identificação de riscos e possíveis benefícios aos sujeitos; a  pertinência 

da proposta de pesquisa dado o seu valor científico e que atende aos requisitos legais a respeito de 

pesquisa em humanos. Em seguida, a Congregação discutiu o item de pauta 6 – Planos de 

Trabalho de Docentes – 2020 – Com a palavra, o Professor Hélder dos Anjos Augusto fez uma 

breve síntese sobre o trabalho desenvolvido pela  Coordenação de Ensino e Pesquisa e da 205 

Assessoria de Gestão Acadêmica, junto aos docentes do ICA, para o devido acompanhamento e 

recebimento dos Planos de Trabalho de Docentes para 2020. Após ouvir as explanações e 

esclarecimentos por parte do Vice-Diretor, a Congregação, aprovou, com abstenção de 

interessados, os Planos de Trabalho dos Docentes da Unidade, referente ao ano 2020,  

analisados e avaliados previamente pela Coordenadoria de Ensino e Pesquisa, observados os 210 

seguintes aspectos: Total de Planos de Trabalhos Docentes recebidos e avaliados: 93 (noventa e 

três), sendo que 67 (sessenta e sete)  Planos de Trabalho foram aprovados sem ponderações; 24 

(vinte e quatro)  Planos de Trabalho foram  aprovados com ponderações a serem observadas  na 

geração do PTD para 2021;  02  (dois) Planos de Trabalhos foram aprovados após diligência e 

adequação. Cabe registrar que, conforme listagem apresentada pela Coordenadoria de Ensino e 215 

Pesquisa, os Professores Lênio Marques de Miranda e Demerson Arruda Sanglard não 

apresentaram os Planos de Trabalho para submissão à Congregação. 7 – Indicação de nome para 

compor o Conselho Editorial da Imprensa Universitária da UFMG (sugestão de nome) – Em 

atendimento ao Ofício nº 428/2020/GAB-REI-UFMG, no qual a Reitora da UFMG, Professora 

Sandra Regina Goulart Almeida, a Congregação discutiu sobre a indicação de um nome para 220 

recompor o Conselho Editorial da Editora UFMG.  catando a sugestão da Diretoria, a Congregação 

manifestou-se favorável, por unanimidade, à indicação da Professora Anna Christina de 

Almeida, para recompor o Conselho Editorial da EDITORA UFMG, especificamente para a Área 

de Exatas, Ambientais e da Terra. Foi consenso de que a docente detém grande conhecimento 

técnico e científico e poderá contribuir na área acima referida, como representante da nossa 225 

Unidade, uma vez que é, desde 2009, Editora Chefe do periódico “Caderno de Ciências Agrárias”, 

publicação que tem caráter científico e acadêmico com interesse na publicação de pesquisas nas 

áreas de Ciências Agrárias e áreas correlatas como Ciências Ambientais, Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Ciências Florestais, Desenvolvimento e Extensão Rural,  Direito Agrário, Engenharia 

Agrícola, Saúde Animal, Produção Animal e Vegetal, com o objetivo de  divulgar  pesquisa que 230 

contribuam para a formação e o desenvolvimento científico na área de Ciências Agrárias e áreas 

correlatas e para a socialização do conhecimento produzido. Tomando o último assunto de pauta, 
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a Congregação discutiu sobre: 8 – Planejamento em curto, médio e longo prazo sobre o 

planejamento de retorno às atividades didáticas por meio do “Ensino Remoto Emergencial” 

e medidas emergenciais a serem tomadas no âmbito da Unidade. Iniciando este assunto, o 235 

Professor Leonardo David Tuffi Santos informou que houve inúmeras reuniões com diversos 

Órgãos da UFMG (Reitoria, Diretores de Unidades Acadêmicas, Pró-Reitoria de Graduação e de 

Pós-Graduação e suas Câmaras, entre outros), sobre o assunto e sobretudo para tratar dos 

resultados apresentados no CEPE e Conselho Universitário a esse respeito. Disse ainda que a 

Diretoria do ICA escutou os órgãos internos da Comunidade, realizou reunião com estudantes, 240 

com coordenadores de Graduação e de Pós-Graduação sobre as medidas emergenciais a serem 

adotadas no âmbito desta Unidade. Continuando, falou do Ofício Circular 016/2020 - GAB. 

REI.UFMG, recebido, no qual a Reitora da UFMG solicita das Unidades Acadêmicas o envio de 

sugestões de medidas emergenciais remotas que possam ser adotadas em cada Unidade, como 

contribuição, a fim de subsidiar as decisões a serem tomadas pelo CEPE na definição de datas de 245 

prazos para a retomada das atividades acadêmicas. Prosseguindo, o Professor Leonardo David 

Tuffi Santos fez a leitura de Ofício nº 53/2020 – ICA-DIR -UFMG, encaminhado à Reitoria, em 

resposta ao Ofício Circular 016/2020 - GAB. REI.UFMG, informando, de forma compilada, as 

sugestões do ICA, com o intuito de contribuir com o planejamento do retorno das atividades na 

modalidade “ensino remoto emergencial”. Por oportuno, o Sr. Presidente falou da instituição, pela 250 

Diretoria, de duas Comissões para acompanhamento do processo de retorno das atividades 

acadêmicas remotas emergenciais no ICA, de pós-graduação e graduação, distintamente. Com a 

palavra, a Professora Luciana Castro Geraseev falou de sua participação em reunião do CEPE, 

momento em que foram apresentadas sugestões da PRPG e PROGRAD. Foi discutida a minuta de 

resolução que trata do planejamento e execução de atividades acadêmicas de forma remota 255 

emergencial nos cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu durante a pandemia da 

COVID-19. A conselheira esclareceu que a PROGRAD não apresentou um documento semelhante 

e a Reitora cobrou uma proposição de data provável para o retorno remoto das atividades nos 

cursos de graduação. Complementando sua fala, disse que segundo o levantamento feito pela 

PROGRAD, será necessário um prazo de 06 semanas, que seria 03 de agosto, para adequação do 260 

Calendário da UFMG e para preparação do retorno às atividades da Graduação. Retomando a 

palavra, o Professor Leonardo David Tuffi Santos fez a leitura das atribuições das Comissões de 

Graduação e Pós-Graduação que foram designadas para acompanhamento das atividades de 

“Ensino Remoto Emergencial” no âmbito da Unidade. Pedindo a palavra, o representante discente 

Wellyngton Ribamar Silva Poli parabenizou a Diretoria pela instituição das comissões, momento 265 
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em que solicitou a inserção da discente Emannuelly Aparecida Amaral dos Santos na Comissão 

de Graduação, no que teve a aquiescência da Congregação. Com a palavra, a representante do 

Corpo Técnico Administrativo, Maria de Fátima Gonçalves Fernandes demonstrou sua 

preocupação com relação a atendimento de estudantes que estão na zona rural, em relação ao 

desempenho de atividades laboratoriais e que não têm acesso à internet. Com a palavra, o Professor 270 

Leonardo Tuffi disse que não seria interessante a vinda de estudantes ao Campus. A UFMG está 

buscando apoio para compra de equipamentos e acesso à internet em regiões mais distantes e disse 

que a Universidade está consciente das dificuldades e está vendo possibilidades ao retorno das 

atividades acadêmicas. Completando a sua fala, o Diretor disse que recursos da UFMG já estão 

disponíveis para compra de equipamentos e acesso à internet. Pedindo a palavra, o Professor Paulo 275 

Sérgio Nascimento Lopes, Coordenador do Colegiado de Agronomia, pergunta à Professora 

Luciana Castro Geraseev, se na reunião do CEPE foi discutida a situação dos concluintes da 

Graduação. A Professora Luciana Geraseev respondeu que foi falado no CEPE que os concluintes 

da Graduação devem ter prioridade, em TCC e em estágios, mas que a graduação ainda não foi 

discutida, o que é motivo de grande preocupação, pois, segundo a docente, a Sociedade está 280 

cobrando sobre esse estado de suspensão das atividades. Tomando a palavra, o Professor Leonardo 

David Tuffi Santos acha que para os concluintes da Graduação que faltam apenas TCC ou estágio, 

a situação é mais fácil de se resolver, inclusive por atividades remotas, situação que se aplica 

também aos concluintes da pós-graduação. Pedindo a palavra, a Professora Júlia Ferreira solicita 

a inserção do nome do Professor Sidney Pereira na composição da Comissão de Graduação, como 285 

representante do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, pedido que teve aquiescência da 

Congregação. Com a palavra, o Conselheiro Luciano Vieira Lima falou sobre a necessidade de um 

adequado dimensionamento sobre o apoio técnico a ser prestado por parte dos servidores Técnicos 

Administrativos em Educação para o retorno às atividades acadêmicas no modo remoto, 

obedecidas as diretrizes de instâncias como a PRORH, bem como a necessidade de ser otimizado 290 

o suporte técnico na área de tecnologia de informação, considerando que será intensificada a 

utilização de sistemas on-line, o que deve ser uma preocupação de todas as Unidades. Com a 

palavra, o Professor Dalton Rocha Pereira disse que esteve em reunião com a Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos e que está sendo feito levantamento das condições técnicas para apoio às 

atividades remotas emergenciais e das ferramentas de internet que possam auxiliar o 295 

desenvolvimento de aulas na modalidade remota, havendo necessidade de treinamentos. A 

Conselheira Maria de Fátima Fernandes disse que será necessário pensar e planejar muito sobre as 

atividades dos laboratórios de pesquisa. Na sua opinião, deveria ter um técnico de laboratório para 
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assessoria e suporte às práticas de laboratório. Com a palavra, a Professora Luciana Geraseev 

sugere que os laboratórios façam elaboração de protocolos de atividades e que o protocolo seja 300 

aprovado pelas instâncias competentes. Por oportuno, foi sugerido e aquiescida a inserção do nome 

da Servidora Maria de Fátima Gonçalves Fernandes, Técnica em Laboratório, na Comissão de 

Acompanhamento de retorno às atividades acadêmicas, na modalidade Ensino Remoto 

Emergencial”, no âmbito da Pós-Graduação do ICA/UFMG. Retomando a palavra, o Professor 

Leonardo Tuffi disse que é atribuição do Coordenador de Laboratório acompanhar as atividades 305 

dos estudantes, dividir corresponsabilidades das atividades; reforçar os protocolos de segurança 

com relação à COVID-19 nos respectivos laboratórios. Ainda com a palavra, disse que existe 

pressão por parte dos estudantes, especialmente dos formandos, com relação à volta às atividades 

acadêmicas e que o CEPE está tomando as providências cabíveis. Com a palavra, a Professora 

Leidivan Frazão pediu que registrasse que a Comissão de Acompanhamento das Atividades 310 

Remotas Emergenciais já começou os trabalhos para retomada das atividades de cada curso, sobre 

as demandas, arranjo de disciplinas, e que já foi lançado, pela PRPG, Edital do Programa de 

Auxílio a Estudantes, com vistas à  aquisição de equipamentos e internet. Terminandos os assuntos 

de pauta, o Presidente da Sesão, dispôs aos Conselheiros a palavra livre. Na palavra Livre, o 

Professor Dalton Rocha Pereira diz da importância do acesso aos canais oficiais da Universidade 315 

sobre medidas importantes preventivas alusivas ao Coronavírus. O Professor Hélder Augusto 

alertou sobre vencimento de contratos de dois professores substitutos no ICA e pergunta sobre a 

possibilidade de renovação desses contratos. Em resposta, o Professor Dalton Rocha disse que tem 

que se analisar o tipo de contrato, diante das circunstâncias atuais. O Professor Leonardo Tuffi 

disse que não havia possibilidade de renovação de contratos ou abertura de novos, devido à 320 

limitação orçamentária e sugere que seja formulada consulta a CPPD a esse respeito. Ao pedir a 

palavra, o conselheiro Luciano Vieira agradece pelo apoio e empenho, ao tempo em que 

parabeniza os Coordenadores de Graduação e NDEs, por ocasião do encaminhamento dos Projetos 

Pedagógicos de Cursos à PROGRAD. Terminada a palavra e não havendo manifestação por parte 

dos Conselheiros, Professor Leonardo David Tuffi Santos agradeceu a presença de todos, o apoio 325 

recebido por parte da servidora Priscila Gomes de Freitas Veloso no assessoramento técnico à 

videoconferência, encerrou a sessão e eu, Maria Aparecida Santos, Secretária-Geral, lavrei a 

presente ata que, lida e achada conforme, será assinada por mim e pelos presentes. Montes Claros, 

26 de junho de 2020. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.239737/2020-24  

 

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 Terceira Reunião Ordinária da Congregação da Unidade, realizada em 26 de junho 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

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Santos, Chefe de secretaria, em
23/11/2020, às 08:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo David Tuffi Santos, Diretor(a), em
26/11/2020, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helder dos Anjos Augusto, Vice diretor(a), em
26/11/2020, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fausto Makishi, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 30/11/2020, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Castro Geraseev, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 30/11/2020, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Mara Aparecida de Carvalho, Servidor(a), em
30/11/2020, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Silva de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 30/11/2020, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Christian Dias Cabacinha, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 30/11/2020, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Gomes dos Santos Braz, Professor do
Magistério Superior, em 30/11/2020, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Vieira Lima, Assistente em Administração,
em 30/11/2020, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Julia Ferreira da Silva, Subcoordenador(a), em
30/11/2020, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leidivan Almeida Frazao, Professora do Magistério
Superior, em 30/11/2020, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Janaina Teles de Faria, Professora do Magistério
Superior, em 30/11/2020, às 22:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Charles Martins Aguilar, Professor do Magistério
Superior, em 01/12/2020, às 07:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Dalton Rocha Pereira, Coordenador(a) de
coordenadoria, em 01/12/2020, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Nascimento Lopes, Chefe, em
01/12/2020, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Goncalves Fernandes, Técnica de
Laboratório, em 02/12/2020, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Theles de Oliveira Costa, Professor do Magistério
Superior, em 04/12/2020, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por William James Nogueira Lima, Coordenador(a) de
curso, em 04/12/2020, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Sousa Santos, Professor do
Magistério Superior, em 09/12/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Pereira, Professor do Magistério Superior, em
09/12/2020, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
0359387 e o código CRC D8674ECE.
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