
 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO 

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

ANO 2020   

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, sexta-feira, às quatorze 

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

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

Unidade, com a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Pareceres e outros documentos aprovados ad 

referendum. 3. Processos Administrativos: 3.1. 23072.228626/2020-92 – Promoção Docente – 

Parecer Conclusivo da Comissão Avaliadora – de interesse da Professora Cristina Maria 

Lima Sá Fortes; 3.2.   23072.245620/2020-80 – Avaliação dos REDOCs 2018 e 2019 – de 10 

interesse da Professora Cláudinéia Ferreira Nunes; 3.3.  23072.245620/2020-80 – Progressão 

Funcional Docente – Classe Adjunto – do nível I para II - de interesse da Professora 

Cláudinéia Ferreira Nunes; 3.4.  23072.235696/2020-26 – Avaliação dos REDOCs 2018 e 

2019 – de interesse da Professora Flávia Mazzer Rodrigues da Silva; 3.5.  23072.235696/2020-

26 – Progressão Funcional Docente – Classe Adjunto – do nível I para II - de interesse da 15 

Professora Flávia Mazzer Rodrigues da Silva. 4. Parecer da Comissão designada para 

Avaliação da Pertinência e Forma de Apresentação de Relatório de Pesquisa registrados pelo 

NAPq. 5. Pedido de Aprovação do Projeto “Programa de Monitoria de Graduação no âmbito 

do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental: conhecimento adquirido a serviço do 

bem estar acadêmico” – Parecer da Coordenação de Ensino e Pesquisa – de interesse do Prof. 20 

Rodolpho César dos Reis Tinini; 6. Instituição de Banca Examinadora para Concurso 

Público – Área de conhecimento: Desenho Mecânico, Resistência dos Materiais e Projetos de 

Máquinas – Edital 772 – de 29 de novembro de 2019 (retificado pelo Edital 778) – nos termos 

da Resolução Complementar 02/2013 – Art.11. Registrou-se as presenças dos seguintes 

Conselheiros: Professor Hélder dos Anjos Augusto (Vice-Diretor); Professor Charles Martins 25 

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

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

Gustavo Leal Teixeira (Representante docente Titular); Professor Theles de Oliveira Costa 

(Coordenador Pro tempore do Colegiado de Graduação em Administração); Professora Sílvia 

Nietsche (Coordenadora pro tempore do Colegiado de Pós-Graduação em Produção Vegetal); 30 

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, Ambiente e Território); Professor Christian Dias Cabacinha (Coordenador 



 

 

do Colegiado de Pós-Graduação em Ciências Florestais); Professora Bruna Mara Aparecida de 

Carvalho (Subcoordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em Alimentos e Saúde); Professor 35 

Paulo Sérgio Nascimento Lopes (Coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em  

Agronomia); Professor Thiago Gomes dos Santos Braz (Coordenador do Colegiado de Curso de 

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

Curso de  Graduação em Engenharia Florestal); Professora Júlia Ferreira da Silva 

(Subcoordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental); 40 

Professor William James Nogueira Lima (Coordenador do Colegiado de Engenharia de 

Alimentos); Luciano Vieira Lima (Titular) e Maria de Fátima Gonçalves (Suplente)  

(Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação); Emannuely Aparecida 

Amaral dos Santos (Representante discente da graduação (direito a voz, sem direito a voto). Cabe 

registrar que a Servidora Priscila Gomes de Freitas Veloso participou, como convidada da 45 

Presidência da Congregação, para prestar assessoria técnica e apoio operacional durante a reunião 

em videoconferência. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente da Congregação, Professor Leonardo 

David Tuffi Santos, colocou a ata da Sétima Reunião Ordinária da Congregação, realizada em 11 

de dezembro de 2020, em discussão e que foi aprovada por unanimidade. Inicialmente, o 

Professor Leonardo Tuffi solicitou a permissão dos Conselheiros para a entrada da Representante 50 

dos Estudantes, Emannuelly Aparecida Amaral dos Santos, na sala virtual da Congregação, 

momento em que todos se manifestaram de acordo. Prosseguindo, o Sr. Diretor apresentou os 

seguintes Informes: 1 –Na semana passada recebemos a triste notícia de decisão da Controladoria 

Geral da União, em relação a processo instaurado para apurar supostas irregularidades cometidas 

na execução do projeto do Memorial da Anistia Política, envolvendo a  Reitora da UFMG e outros 55 

servidores, fato que surpreendeu a todos. O acontecido foi tratado em reunião de urgência, em 22 

de janeiro de 2021, do Conselho Universitário da UFMG que de forma contundente e unânime, 

expressou a sua mais profunda indignação sobre o ocorrido, formalizando publicação em nota, 

moção de irrestrito apoio à Reitora. A defesa da Reitora fez um pedido de liminar “alegando vício 

de competência, pois o procedimento só poderia ser instaurado pelo Ministério da Educação, de 60 

acordo com os termos do Decreto 3.669, de 2000”, o qual atribui ao MEC poderes para constituir 

comissão de sindicância ou abrir processo administrativo disciplinar, destinados a apurar possíveis 

irregularidades relativas a atos de dirigentes máximos de fundação ou de autarquia vinculada ao 

Ministério. A solicitação da defesa da Reitora foi acatada pelo STJ. Àqueles que não viram a nota 

do Conselho Universitário da UFMG, ela está disponível no site na Universidade e da Unidade. 65 

Na opinião do Professor Leonardo Tuffi é “que a decisão da CGU tem um cunho político mais que 



 

 

administrativo”. 2 – Algumas informações sobre o andamento das reformas e obras em execução 

na Unidade. Agora em janeiro de 2021 foi terminada a instalação do telhado do CAAD, com 

utilização de “telha sanduiche” – com expectativa de redução de ruídos e temperatura do prédio 

(menos 5ºC, segundo informações técnicas) e melhorar a ambiência para os usuários;  A equipe 70 

de Planejamento e Infraestrutura esta providenciando a compra do sistema de prevenção de 

descargas atmosféricas (SPDA) para o CAAD.  A continuidade da reforma das salas do, pintura e 

parte elétrica do prédio.  Informamos a conclusão do calçamento do estacionamento do anexo do 

CAAD e  do piso do entorno da lanchonete do CAAD. Nesse janeiro de 2021, teve início da 

reforma da estrutura dos currais e piquetes da Fazenda Experimental com recursos do Projeto junto 75 

a FUNDEP. A continuidade da obra do CPCA II, gerenciada pela FUNDEP, que está com pequeno 

atraso de 4 dias no cronograma de execução, e com previsão de término em outubro de 2021. 3 – 

Externar nossa preocupação com a previsão de grandes cortes no orçamento da UFMG, em torno 

de 16 a 17%, considerado momento bastante crítico. A Lei Orçamentária do país ainda não foi 

aprovada,o que traz uma dificuldade no planejamento das compras da Unidade e um atraso no 80 

recebimento dos recursos. 2. Pareceres e outros documentos aprovados ad referendum. 

Tomando esse segundo ponto de pauta, o Professor Leonardo David Tuffi Santos, após 

esclarecimentos, colocou em apreciação os pareceres e documentos, que foram homologados pela 

Congregação, com abstenção de interessados, que são os seguintes: Assunto: Projetos de Ensino - 

PARECER Nº 01/2021 - Processo 23072.216829/2020-36 – Interessado: Profª Flávia Mazzer e 85 

Profª Irene Menegali - Assunto: Ação de Ensino "Ensino interativo na disciplina de Desenho 

Técnico: maquetes e interpretação de projetos arquitetônicos; PARECER Nº11/2021 - Processo 

23072.232804/2020-80 – Interessado: Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos – Assunto: 

Aprova o Regulamento do Curso de Engenharia de Alimentos - Assunto: Projeto de Extensão: 

PARECER Nº 12/2021 - Processo 23072.203180/2021-74 – Interessado: Profª. Fabiana Ferreira 90 

– Assunto: Projeto de Extensão: “Produção de conteúdo e Difusão de Informações sobre produção 

avícola por meio de mídias sociais.” - Assunto: Projetos de Pesquisa : PARECER No 

158/2020/ICA-DIR - Processo 23072.247513/2020-96 – Interessado: Profa. Talita Baldim – 

Assunto: Projeto de Pesquisa “Carvão Vegetal produzido com madeiras nativas oriundas de 

PMFS”; PARECER No 160/2020/ICA-DIR -Processo 23072.248126/2020-77  - Interessado:  95 

Prof. Edy Eime Pereira Baraúna – Assunto: Projeto de Pesquisa intitulado "Caracterização química 

e resistência natural da madeira de espécies nativas ao ataque de Nasutitermes sp."; PARECER 

No 161/2020/ICA-DIR -  Processo 23072.248438/2020-81 – Interessado: Profa. Nilza de Lima 

Pereira Sales – Assunto: Projeto de Pesquisa intitulado "Diagnóstico de doenças e mortalidade de 



 

 

árvores de khaya spp. em plantio comercial no município de Corinto - MG"; PARECER No 100 

162/2020/ICA-DIR - Processo 23072.248119/2020-75  - Interessado: Prof. Edy Eime Pereira 

Baraúna – Assunto: Projeto de Pesquisa intitulado "Avaliação das propriedades físicas da madeira 

de três espécies nativas" ; PARECER Nº 06/2021 - Processo 23072.201172/2021-93 – Interessado: 

Prof. Luiz Arnaldo Fernandes – Assunto: Projeto de Pesquisa "Produção de feijoeiro (Phaseolus 

vulgaris) em solo sódico tratado com corretivos alternativos"; PARECER Nº 07/2021 - Processo 105 

23072.201261/2021-30 – Interessado: Prof. Cândido Alves da Costa – Assunto: Projeto de 

Pesquisa “Produção de hortaliças em resposta a aplicação de fertilizante orgânico produzido a 

partir de resíduos alimentares” ;  PARECER Nº 08/2021 - Processo 23072.201550/2021-39 – 

Interessado: Prof. Cândido Alves da Costa "Produção de sementes de cebola no Norte de Minas 

Gerais."; PARECER Nº 09/2021 - Processo 23072.201174/2021-82 – Interessado: Prof. Luiz 110 

Arnaldo Fernandes – Assunto: Projeto de Pesquisa "Comparação de métodos de amostragem para 

análise física e química de cambissolo de reação alcalina no norte de Minas Gerais."; PARECER 

Nº 10/2021 - Processo 23072.201173/2021-38 – Interessado: Prof. Luiz Arnaldo Fernandes – 

Assunto: Projeto de Pesquisa "Pellets de biochar como condicionador de solo na produção e 

nutrição de Urochloa decumbens (Stapf.)"; Assunto: REDOC’s, Progressões e Promoções - 115 

PARECER No 151/2020/ICA-DIR -  Processo 23072.234789/2020-12 – Interessado: Professor 

Pedro Guilherme Lemes Alves. – Assunto: Relatório Docente 2018 e 2019; PARECER No 

152/2020/ICA-DIR - Processo 23072.234789/2020-12 – Interessado: Professor Pedro Guilherme 

Lemes Alves – Assunto: Progressão Funcional Docente, do Nível I para o Nível II da Classe 

Adjunto; PARECER Nº 156/2020/ICA-DIR - Processo 23072.235877/2020-23 – Interessado: 120 

Professora Rúbia Santos – Assunto:  Relatórios REDOC 2018 e 2019; PARECER Nº 

157/2020/ICA-DIR - Processo 23072.235877/2020-23 –  Interessado: Professora Rúbia Santos – 

Assunto: Progressão Funcional Docente, do Nível I para o Nível II da Classe Adjunto; PARECER 

Nº 3/2020/ICA-DIR - Processo 23072.242718/2020-85– Interessado: Professor Thiago Gomes dos 

Santos Braz – Assunto: Relatórios REDOC 2018 e 2019; PARECER Nº 4/2020/ICA-DIR - 125 

Processo 23072.242718/2020-85 – Interessado: Prof. Thiago Braz – Assunto: Progressão 

Funcional Docente, do Nível II para o Nível III, da Classe Adjunto; Assunto: Portaria de 

Designação: Portaria nº 551 – de 21/01/2021 - Processo 23072203034/2019-24 – Interessado: A 

Unidade. – Assunto: Nomeação de Membro Externo para recompor Comissão Avaliadora de 

Promoção Docente – de interesse do Prof. Flávio Gonçalves  Oliveira. Assunto: Indicação: Ofício 130 

nº 18-2021 - Processo 23072.203458/2021-02 – Interessado: A Unidade. Assunto: Indicação de 

Docentes André Luiz Mendes Athayde e Gustavo Leal Teixeira para compor, respectivamente, os 



 

 

Centros de Estudos Latino-Americanos e Centro de Estudos Africanos; Ofício nº 21-2021 - 

Processo 23072.203750/2021-26 – Interessado: A Unidade Assunto:  Indicação do docente Sidnei 

Tavares dos Reis, como Representante do ICA, para compor Comitê Assessor da Câmara de 135 

Graduação da PROGRAD/UFMG.  3. Processos Administrativos: 3.1. 23072.228626/2020-92 – 

Promoção Docente – Parecer Conclusivo da Comissão Avaliadora – de interesse da 

Professora Cristina Maria Lima Sá Fortes. Ao colocar o assunto em discussão, o Professor 

Leonardo Tuffi passou a palavra ao Professor Maximiliano Soares Pinto, membro da Comissão 

Avaliadora do processo de promoção, que fez ponderações sobre a dificuldade manifesta pela 140 

docente em participar em projetos de gestão acadêmica e o seu desejo em participar de tais 

atividades. Segundo o Professor Maximiliano Pinto, é preciso maior engajamento dos docentes em 

comissões administrativas. Após considerações, a Congregação aprovou, por unanimidade, o 

Parecer Conclusivo da Banca Examinadora para Avaliação da Promoção Docente – para a 

Classe de ASSOCIADO – de interesse da Professora Cristina Maria Lima Sá Fortes, docente 145 

da Carreira de Magistério de Ensino Superior, lotada nesta Unidade.  Para tomar esta decisão, a 

Congregação, Órgão Máximo de Deliberação Superior do ICA, considerou que a docente está 

habilitada para a promoção, tendo alcançado nota superior aos 70 (setenta) pontos (mínimo 

exigido), atendendo aos critérios estabelecidos pela Resolução Complementar nº 04/2014 – do 

Conselho Universitário da UFMG e, também, aos critérios dispostos na Resolução 01/2017 – da 150 

Congregação da Unidade, nos termos do Parecer 47/2020.  3.2.   23072.245620/2020-80 – 

Avaliação dos REDOCs 2018 e 2019 – de interesse da Professora Claudinéia Ferreira Nunes 

- Prosseguindo, o Professor Leonardo Tuffi colocou em apreciação este assunto. Após 

argumentações, a Congregação aprovou, por unanimidade, os Relatórios Individuais Docentes – 

REDOCs 2018 e 2019 – de interesse da Professora CLAUDINÉIA NUNES FERREIRA, 155 

docente da Carreira de Magistério Superior, Classe C – Adjunto C, lotada nesta Unidade. Para 

tomar esta decisão, a Congregação levou em consideração as recomendações de aprovação  dos 

Relatórios 2018  e 2019, pela  Comissão Avaliadora, pelos seguintes motivos: 1 – No Relatório do 

ano de 2018, a avaliação do docente pelo discente não foi disponibilizada, visto que menos de 

50%  dos discentes responderam ao questionário; algumas atividades desempenhadas pela docente 160 

não foram pontuadas no parecer da Comissão, visto que não são exigências previstas na Resolução 

ICA-00/2017, como: participação em bancas de seminário da pós-graduação, participação em 

comissão de processo seletivo da Pós-Graduação em Produção Vegetal; Subcoordenação do 

NAPq; coordenação de Grupo de Estudos – GECULT, membro de Comissão Interna de 

Biossegurança;  2 – No Relatório de 2019, a  docente esteve em afastamento no período de 06/06 165 



 

 

a 02/12/2019 (em licença gestante/maternidade) o que impossibilitou que a Professora Claudinéia 

Nunes ministrasse disciplinas no período; a docente desempenhou algumas atividades que não 

foram pontuadas no Parecer da Comissão, como: subcoordenação do NAPq, membro do NDE do 

Curso de Agronomia; coordenação de Grupo de Estudos GECULT; membro da Comissão de 

Biossegurança. Além disso, a docente atuou como colaboradora em programa de pós-graduação 170 

em outra Universidade. Tendo em vista que a docente Claudinéia Ferreira Nunes obteve aprovação 

dos seus relatórios individuais, o Professor Leonardo Tuffi colocou em discussão o item 3.3.  

23072.245620/2020-80 – Progressão Funcional Docente – Classe Adjunto – do nível I para II 

- de interesse da Professora Claudinéia Ferreira Nunes. Assim, a Congregação apreciou e 

aprovou, por unanimidade, o pedido de Progressão Funcional Docente – de interesse da Professora 175 

CLAUDINÉIA NUNES FERREIRA, docente da Carreira de Magistério Superior, no nível I para 

o nível II - da Classe C – Adjunto C, lotada nesta Unidade. Para tomar esta decisão, a Congregação 

levou em consideração a aprovação dos Relatórios Individuais da docente - anos de 2018 e 2019 

– nos termos do Parecer 23/2021, de acordo com os critérios restabelecidos pela Resolução 

Complementar 04/2014 – do Conselho Universitário e também da Resolução ICA-001/017 – da 180 

Congregação da Unidade. 3.4.  23072.235696/2020-26 – Avaliação dos REDOCs 2018 e 2019 – 

de interesse da Professora Flávia Mazzer Rodrigues da Silva. Dando continuidade à pauta, o 

Professor Leonardo Tuffi colocou em discussão os Relatórios Docentes 2018 e 2019 – de interesse 

da Professora Flávia Mazzer Rodrigues da Silva. Após considerações, a Congregação aprovou, 

por unanimidade, os Relatórios Individuais Docentes – REDOCs 2018 e 2019 – de interesse da 185 

Professora FLÁVIA MAZZER RODRIGUES DA SILVA, docente da Carreira de Magistério 

Superior, Classe C – Adjunto C, lotada nesta Unidade. Para tomar esta decisão, a Congregação 

levou em consideração as recomendações da  Comissão Avaliadora que se manifestou favorável à 

de aprovação  dos Relatórios 2018  e 2019 da docente, pelos seguintes motivos: 1 – No Relatório 

do ano de 2018, a Comissão Avaliadora ponderou que, apesar da docente não ter obtido pontuação 190 

mínima nas seções 7 e 8, a mesma apresentou pontuação superior ao mínimo exigido na seção 2 e 

na somatória das seções 5 e 6, perfazendo, 22,1 e 31,3 pontos, respectivamente, além de ter 

pontuado na seção 3.   2 – No Relatório de 2019, do mesmo modo, a Comissão Avaliadora 

observou que, apesar da docente não ter obtido pontuação mínima nas seções 7 e 8, a mesma 

apresentou pontuação superior ao mínimo exigido na seção 2 e na somatória das seções 5 e 6, 195 

perfazendo, 22,1 e 21,4 pontos, respectivamente, além de ter pontuado na seção 3. Considerando 

que a docente teve os seus relatórios aprovados, o Professor Leonardo Tuffi colocou em discussão 

o item seguinte. 3.5.  23072.235696/2020-26 – Progressão Funcional Docente – Classe Adjunto 



 

 

– do nível I para II - de interesse da Professora Flávia Mazzer Rodrigues da Silva. Diante do 

exposto acima, a Congregação aprovou, por unanimidade, o pedido de Progressão Funcional 200 

Docente – de interesse da Professora FLÁVIA MAZZER RODRIGUES DA SILVA, docente da 

Carreira de Magistério Superior, no nível I para o nível II - da Classe C – Adjunto C, lotada nesta 

Unidade. Para tomar esta decisão, a Congregação levou em consideração a aprovação dos 

Relatórios Individuais da docente - anos de 2018 e 2019 – nos termos do Parecer 25/2021 de 

acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução Complementar 04/2014 – do Conselho 205 

Universitário e também da Resolução ICA-001/017 – da Congregação da Unidade. 4. Parecer da 

Comissão designada para Avaliação da Pertinência e Forma de Apresentação de Relatório 

de Pesquisa registrados pelo NAPq. Após argumentações, a Congregação aprovou, por 

unanimidade, a apresentação ao Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do ICA, por parte do 

Coordenador do Projeto, a apresentação de Relatório Final de Projetos de Pesquisa na Unidade. 210 

Para tomar esta decisão, a Congregação apreciou e considerou o Parecer da Comissão, designada 

por Portaria nº 6802, nos termos do Ofício 01/2021, que avaliou a pertinência, forma de 

apresentação e conteúdo do documento final. Ao aprovar a apresentação do Relatório Final no 

Projeto de Pesquisa, a Congregação fez a seguinte ressalva ao formulário: que o Parecer Final do 

Coordenador do Projeto seja obrigatório, o que teve a anuência de todos. Tomando o quinto 215 

item de pauta, o Professor Leonardo David Tuffi Santos colocou em discussão o Pedido de 

Aprovação do Projeto “Programa de Monitoria de Graduação no âmbito do Colegiado de 

Engenharia Agrícola e Ambiental: conhecimento adquirido a serviço do bem estar 

acadêmico” – Parecer da Coordenação de Ensino e Pesquisa – de interesse do Prof. Rodolpho 

César dos Reis Tinini – Após esclarecimentos apresentados pelo Professor Hélder dos Anjos 220 

Augusto, na condição de Vice-Diretor e Coordenador de Ensino, a Congregação do Instituto de 

Ciências Agrárias-UFMG Campus Regional de Montes Claros APROVOU, por unanimidade, o 

Projeto “Programa de Monitoria no âmbito do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental: 

Conhecimento adquirido a serviço do bem-estar acadêmico” – sob a coordenação do Professor 

Rodolpho César dos Reis Tinini. Para tomar essa decisão, a Congregação acompanhou o Parecer 225 

2/2021 – da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa da Unidade que se manifestou favorável ao 

desenvolvimento do projeto, apresentando, dentre outras, as seguintes considerações: 1 – que o 

Programa de Monitoria de Graduação (PMG) em que o referido projeto está inserido, propicia a 

interação didático pedagógica para a iniciação de estudantes em sua formação no ensino superior; 

2 – que o Programa de Monitoria de Graduação proporciona a integração acadêmica entre 230 

discentes; 3 -  que os projetos inseridos no PMG buscam a diminuição do número de retenções e, 



 

 

consequentemente, de uma possível evasão discente; 4 – a relevância do Projeto para o Curso de 

Engenharia Agrícola e Ambiental. 6. Instituição de Banca Examinadora para Concurso 

Público – Área de conhecimento: Desenho Mecânico, Resistência dos Materiais e Projetos de 

Máquinas – Edital 772 – de 29 de novembro de 2019 (retificado pelo Edital 778) – nos termos 235 

da Resolução Complementar 02/2013 – Art.11. Antes de colocar este assunto em discussão, o 

Professor Leonardo Tuffi prestou esclarecimentos sobre a suspensão de concursos públicos por 

motivo da pandemia de Covid-19. Explicou que em reunião realizada entre a CPPD, Reitoria, Pró-

Reitores, Procuradoria Federal e Diretoria das Unidades Acadêmicas foi decidida a continuidade 

aos concursos para docentes na UFMG. Informou, ainda que, para tanto, foi encaminhado pela 240 

Reitora e CPPD um documento autorizando a retomada dos concursos públicos para provimento 

de vagas. Posto isto, ele alertou sobre a necessidade de retificação dos Editais já publicados em 

função da realidade atual. Segundo o Professor Leonardo Tuffi, foram discutidas questões 

importantes quanto à realização de concursos frente à pandemia, levando-se em consideração a 

necessidade de isolamento social e biossegurança, quando foram sugeridas as opções: a) Banca 245 

Examinadora e candidatos – todos à distância (nesse ponto a Procuradoria Federal aventou 

possíveis problemas, na opinião da mesma, a pior opção, podendo comprometer a realização do 

certame); b) De acordo com os protocolos de segurança Municipal e da UFMG e Comissões locais, 

outra possibilidade seria: todos os candidatos presentes, parte da Banca Examinadora à distância, 

em videoconferência (membros externos); outra parte (membros da “casa”) presencial, sendo esta 250 

opção a mais recomendada. De acordo com as propostas, a CPPD solicitou a cada Unidade que 

encaminhe, para avaliação, o Plano de Retomada dos Concursos Públicos e sendo aprovado, seja 

publicado Termo Aditivo ao Edital, de acordo com os protocolos de biossegurança para cada 

concurso. Ainda sobre esse assunto, o Professor Leonardo Tuffi lembrou que, na atual conjuntura, 

e diante de possíveis ameaças por parte do Governo Federal em suspender a realização de 255 

concursos públicos, torna-se necessário dar celeridade aos processos. Posto isto, Professor 

Leonardo Tuffi disse que espera que os termos aditivos aos Editais dos concursos para provimento 

de duas vagas importantes (Desenho Mecânico e Química) sejam publicados até o final de 

fevereiro de 2021. Após considerações e ponderações a respeito dos nomes sugeridos pela 

Coordenação do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, a Congregação aprovou a Banca 260 

Examinadora para provimento de vaga de Concurso Público de Provas e Títulos para 

Provimento Efetivo de Vaga – da Carreira de Magistério Superior, na Classe A -denominada 

Professor ADJUNTO A – Área de conhecimento: Desenho Mecânico, Resistência dos 

Materiais e Projetos de Máquinas; formada pelos seguintes componentes: Membros titulares:  



 

 

Professora JÚLIA FERREIRA DA SILVA (docente do ICA-UFMG); Professor LUIZ 265 

HENRIQUE DE SOUZA (docente do ICA-UFMG); Professor RODOLPHO CÉSAR DOS REIS 

TININI (docente do ICA-UFMG); Professor MARCELO JOSÉ DA SILVA (docente da UFPR – 

Campus Jandaia do Sul); Professora GRACIELLY RIBEIRO DE ALCÂNTARA (docente do 

IFNMG – Campus Januária); tendo como Membros suplentes: Professor CAIO BRUNO 

WETTERICH (docente do IFSP – Campus Itaquaquecetuba); Professor THELES DE OLIVEIRA 270 

COSTA (ICA-UFMG); nos termos da Resolução Complementar 02/2013 – do Conselho 

Universitário da UFMG. Terminados os assuntos de pauta, o Professor Leonardo Tuffi concedeu 

aos Conselheiros a palavra livre. Com a palavra, a Professora Luciana Castro Geraseev falou da 

dificuldade relatada por estudantes da Pós-Graduação quanto ao recebimento de diploma de 

conclusão de curso. Segundo a docente, os alunos da pós-graduação estão tendo que ir a Belo 275 

Horizonte, na Secretaria de Pós-Graduação do DRCA, com agendamento de horário, para pegar 

pessoalmente o diploma, o que tem trazido grandes transtornos aos interessados. Neste momento, 

a Professora Luciana Geraseev perguntou se esse procedimento estava acontecendo na Secretaria 

de Graduação. Tomando a palavra, o Professor Hélder Augusto informou que na Seção de Registro 

Escolar do ICA, o estudante podia retirar o seu diploma, encaminhado àquela Seção pelo DRCA. 280 

Retomando a palavra, o Professor Leonardo Tuffi disse que não tinha conhecimento disto, 

momento em que perguntou se houve alguma informação oficial da PRPG sobre esse 

procedimento, visto que anteriormente os diplomas podiam ser retirados no ICA. A Professora 

Luciana Geraseev disse que a Servidora Maria Clara Gonçalves, Secretária da Pós-Graduação, 

ligou para o setor competente, na UFMG e obteve a mesma resposta, ou seja, a retirada dos 285 

diplomas seria em Belo Horizonte. Tomando a palavra, o Professor Leonardo Tuffi solicitou à 

Professora Luciana Geraseev formalizasse à Coordenadoria de Ensino da Unidade, sobre o 

acontecido, para que fosse tomada providências. Tomando a palavra, o servidor Luciano Vieira 

Lima, que secretaria os cursos de pós-graduação Lato sensu no ICA, falou do recebimento dos 

certificados de especialização,  aventando a possibilidade de aglutinar o uso do serviço de malote 290 

para receber também os diplomas da pós-graduação, colocando-se à disposição para buscar 

solução para esse impasse. Não havendo outros manifestos na palavra livre, o Professor Leonardo 

Tuffi agradeceu imensamente a participação e colaboração de todos, e que 2021 seja de mais saúde 

para docentes, técnicos administrativos, estudantes, que todos possam se cuidar, cuidando bem dos 

seus familiares e entes queridos; que 2021 seja repleto de realizações, de muito trabalho e com 295 

muita sabedoria para enfrentarmos os desafios colocados. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente 

disse da apreensão de Diretores e Reitoria sobre o orçamento da Unidade, especialmente para 



 

 

manter os salários da Equipe de funcionários terceirizados e completou: “isso nos aflige, nos 

incomoda e traz ansiedade, mas isso não depende da Universidade e sim do Governo Federal. 

Tomara a Deus que tenhamos tranquilidade para trabalhar”, o ano de 2020 foi um ano muito 300 

complicado.  E continua: “nesse início de 2021, tudo indica que iremos passar por um período de 

incertezas e problemas, pede compreensão de todos e a colaboração da Congregação, “como 

sempre tivemos” para trabalhar juntos, diuturnamente, unidos e trazer para essas reuniões soluções 

e ideias, para os problemas que inevitavelmente vão vir. E completou: a nossa Unidade está em 

amplo crescimento e para continuar crescendo precisa se estruturar e trabalhar para isso. A 305 

Congregação é o órgão máximo, responsável pelas diretrizes e normas para crescimento da 

Unidade, é nesses dias difíceis que a Congregação precisa estar de pronto.  Terminada a sessão, o 

Professor Leonardo David Tuffi Santos agradeceu a presença de todos, o apoio recebido por parte 

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

encerrou a sessão e eu, Maria Aparecida Santos, Secretária-Geral, lavrei a presente ata que, lida e 310 

achada conforme, será assinada por mim e pelos presentes. Montes Claros, 29 de janeiro de 2021.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.210808/2021-98  

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 Primeira Reunião Ordinária – Ano 2021,  da Congregação da Unidade, realizada em 29
de janeiro de 2021, 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.

Cabe informar que as ressalvas rela�vas à presente ata serão registradas em ata de próxima reunião,
conforme disposto no Art. 17 – inciso 4º - do Regimento Geral da UFMG.

 

Montes Claros, 03 de março de 2021.

 

MARIA APARECIDA SANTOS

Secretária-Geral do ICA-UFMG

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Santos, Chefe de secretaria, em
03/03/2021, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo David Tuffi Santos, Diretor(a), em 03/03/2021,
às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Helder dos Anjos Augusto, Vice diretor(a), em
04/03/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Charles Mar�ns Aguilar, Professor do Magistério
Superior, em 04/03/2021, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fausto Makishi, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 04/03/2021, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Gomes dos Santos Braz, Coordenador(a) de curso,
em 04/03/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Leandro Silva de Oliveira, Coordenador(a) de curso, em
04/03/2021, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Pereira, Professor do Magistério Superior, em
04/03/2021, às 19:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Mara Aparecida de Carvalho, Servidor(a), em
04/03/2021, às 19:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Janaina Teles de Faria, Professora do Magistério
Superior, em 04/03/2021, às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Theles de Oliveira Costa, Professor do Magistério
Superior, em 05/03/2021, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Nascimento Lopes, Coordenador(a), em
05/03/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Castro Geraseev, Professora do Magistério
Superior, em 05/03/2021, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Chris�an Dias Cabacinha, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 08/03/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Dalton Rocha Pereira, Coordenador(a) de coordenadoria,
em 08/03/2021, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por William James Nogueira Lima, Coordenador(a) de curso,
em 29/03/2021, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0597910 e
o código CRC 60B14806.
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