
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG, CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS 

- ANO 2021  

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

horas, realizou-se, na modalidade virtual, em videoconferência, a segunda 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 - Homologação de pareceres aprovados 

ad referendum; 3 – Processos Administrativos:  3.1.  Processo 23072.203034/2019-14 – 

Promoção Docente – de interesse do Professor Flávio Gonçalves Oliveira – para a Classe 

Titular - Parecer Conclusivo da Comissão Avaliadora; 3.2. Processo 23072.245576/2020-10 

16 - Promoção Docente – de interesse da Professora Leidivan Almeida Frazão – para a 

Classe Associado – Parecer Conclusivo da Comissão Avaliadora; 4. Avaliação dos 

Relatórios de Atividades – Redoc 2018 e 2019 – de interesse da Professora Silvia Nietsche; 

5. Indicação de Lista Tríplice da Unidade para compor o Comitê Assessor da área de 

Ciências Biológicas, tendo em vista o término de mandato do Prof. Luiz Arnaldo 15 

Fernandes – por solicitação da PRPq. 6.  Representação Docente do CENEX na 

Congregação da Unidade – Minuta de Resolução específica. Foram registrados os seguintes 

presentes: Professor Hélder dos Anjos Augusto (Vice-Diretor/Coordenador de Ensino e 

Pesquisa); Professora Janaína Teles de Faria (Representante Docente -Titular); Professor 

Charles Martins Aguilar (Representante Docente - Titular); Professor Dalton Rocha Pereira 20 

(Representante Docente - Titular); Professor Sidney Pereira (Representante Docente – 

Suplente); Professor Theles de Oliveira Costa (Coordenador Pro tempore do Colegiado do 

Curso de Administração); Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes (Coordenador do 

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

do Colegiado do Curso de Zootecnia); Professor Rodolpho César dos Reis Tinini (Coordenador 25 

do Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental); Professor William James 

Nogueira Lima (Coordenador do Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos); Professor 

Leandro Silva Oliveira (Coordenador do Colegiado de Engenharia Florestal); Professora 

Luciana Castro Geraseev (Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Produção Animal); 

Professor Fausto Makishi (Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente 30 

e Território); Professor Christian Dias Cabacinha (Coordenador do Curso de Pós-Graduação 
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em Ciências Florestais); Professora Bruna Mara Aparecida de Carvalho (Subcoordenadora do 

Curso de Pós-Graduação em Alimentos e Saúde); Luciano Vieira Lima (Representante do 

Corpo Técnico Administrativo – Titular); Wellyngton Ribamar Silva Poli (Representante 

Discente – com direito a voz, sem direito a voto). Ausência: Josiel Machado Santos 35 

(Representante do Corpo Técnico Administrativo – Titular ou Representante Suplente). 

Ausência justificada: Professora Sílvia Nietsche, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Produção Vegetal, e do seu Suplente Professor Alcinei Místico Azevedo. Inicialmente, o 

Professor Leonardo David Tuffi Santos, Presidente da sessão, cumprimentou todos os 

Conselheiros, momento em que solicitou permissão para que o representante discente 40 

Wellyngton Ribamar Silva Poli adentrasse a sala virtual, no que teve a anuência de todos. Em 

seguida, colocou a ata da Primeira Reunião Ordinária da Congregação, realizada em 29 de 

janeiro de 2021, em discussão, e que foi aprovada com as seguintes ressalvas: correção no 

título para:  Ano 2021; Linha 140 – corrigir “manifesta” por manifestada; Linha 214 – que a 

expressão “Parecer Final” – no formulário do Relatório Final do Projeto de Pesquisa, seja 45 

substituída por Considerações Finais – conforme decisão da Congregação. Tomando o 

primeiro assunto da pauta, o Professor Leonardo Tuffi apresentou os seguintes Informes sobre: 

1) A aprovação, pelo CEPE/UFMG do Calendário Acadêmico da UFMG, cujo ano letivo de 

2021/1 terá início em 17 de maio de 2021 até 13 de setembro de 2021, observando-se o recesso 

de 46 (quarenta e seis) dias de férias letivas, a partir de 01 de abril do corrente ano; com o 50 

período letivo 2021/2 se iniciando em 13 de outubro de 2021 até 25 de fevereiro de 2022, 

quando se dará o encerramento do segundo período letivo de 2021. Ainda sobre esse assunto, 

o Prof. Leonardo Tuffi passou a palavra à Professora Luciana Geraseev, representante do ICA 

no CEPE, que prestou esclarecimentos quanto às alterações aprovadas no referido Calendário, 

citando, por exemplo, o aumento de uma semana no período de férias, antes do segundo 55 

semestre de 2022, proporcionado um maior período de descanso, retirando-se uma semana do 

recesso natalino e de ano novo; 2) O Segundo informe trata-se do repasse de informações 

referentes às atividades de Reforma do CAAD por parte da equipe de Planejamento e 

Infraestrutura durante o mês de fevereiro de 2021. As equipes avançaram na reforma das salas 

de aula e corredores do prédio e estão dedicadas no momento na instalação da estrutura de 60 

sustentação do forro mineral, na primeira mão de pintura e na instalação da nova parte elétrica 

das salas e corredores. A equipe contratada para instalação da nova subestação elétrica do 

Prédio já iniciou seus trabalhos e deve terminar essa atividade (obra) em abril de 2021.  
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3) A continuidade das obras do CPCA II gerenciada pela FUNDEP e que a Diretoria, a 

Professora Luciana Geraseev e o Engenheiro Civil João Victor fazem reuniões periódicas  para 65 

acompanhamento do trabalho e da parte financeira, que encontra-se dentro do planejamento 

inicial.  2 - Homologação de pareceres aprovados ad referendum. Tomando este ponto de 

pauta, o Professor Leonardo David Tuffi Santos colocou em discussão os pareceres aprovados 

ad referendum. Após apreciação, a Congregação aprovou, por unanimidade, os seguintes 

pareceres: Projetos de Pesquisa - PARECER Nº 28/2021 – Processo 23072.201877/2021-19 – 70 

Interessado: Professor Luiz Henrique de Souza – Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa 

intitulado "Desenvolvimento de uma planilha eletrônica para avaliação dos custos e 

rendimentos operacionais de implementos e máquinas agrícolas."; PARECER Nº 29/2021 -  

Processo 23072.203042/2021-95 - Interessada : Professora  Leidivan Almeida  Frazão – 

Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado "Produção e uso do biocarvão na condução 75 

de sistema silvipastoril: desempenho das culturas e estoques de carbono e nitrogênio do solo"; 

- PARECER Nº 30/2021 - Processo 23072.203032/2021-50 - Interessada : Professora Leidivan 

Almeida  Frazão – Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado "Uso de biochar em 

sistema silvipastoril: produtividade de capim-buffel e estoques de carbono e nitrogênio do 

solo." PARECER Nº 32/2021 - Processo 23072.204551/2021-35 – Interessada: Professora 80 

Silvia Nietsche – Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado "Estimativa de parâmetros 

genéticos e estudo de herança em progênies de irmãos-completos de Adenium obesum"; 

PARECER Nº 33/2021 - Processo 23072.204672/2021-87 – Interessada: Professora Silvia 

Nietsche – Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado "Diversidade genética de Adenium 

obesum: marcadores morfológicos e moleculares"; PARECER Nº 38/2021 – Processo 85 

23072.230833/2020-15 – Interessada: Professora Júlia Ferreira da Silva – Assunto: Aprovação 

de Parecer Consubstanciado relativo ao Projeto de Pesquisa intitulado "Caracterização e análise 

crítica do paisagismo do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas 

Gerais", a ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa- COEP; Assunto: Pareceres de 

aprovação de ReDoc’s, Progressões e Promoções: PARECER 40 – Processo 90 

23072.204213/2021-01 – Interessado: Professor Mário Henrique França Mourthé – Assunto: 

Redocs 2019 e 2020. Dando continuidade à pauta, o Presidente da Congregação colocou em 

discussão o item 3 – Processos Administrativos:  3.1.  Processo 23072.203034/2019-14 – 

Promoção Docente – de interesse do Professor Flávio Gonçalves Oliveira – para a Classe 

Titular - Parecer Conclusivo da Comissão Avaliadora – Após apreciação dos documentos 95 
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expostos em tela, a Congregação aprovou, por unanimidade, o Parecer Conclusivo da Banca 

Examinadora para Avaliação da Promoção Docente – para a Classe de TITULAR  – de 

interesse do Professor  Flávio Gonçalves Oliveira, docente da Carreira de Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico - EBTT, lotado nesta Unidade. Para tomar esta decisão, a Congregação, 

Órgão Máximo de Deliberação Superior do ICA, considerou que o docente está habilitado para 100 

a promoção, tendo alcançado nota superior aos 70 (setenta) pontos (mínimo exigido), de todos 

os avaliadores, 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 Congregação da Unidade, nos termos do referido Parecer, contido em ata referendada pela 

Comissão Avaliadora.  3.2. Processo 23072.245576/2020-16 - Promoção Docente – de 105 

interesse da Professora Leidivan Almeida Frazão – para a Classe Associado – Parecer 

Conclusivo da Comissão Avaliadora – Após tomar conhecimento dos documentos 

apresentados, 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 Leidivan Almeida Frazão, docente da Carreira de Magistério 110 

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), de todos os avaliadores,  

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 115 

Congregação da Unidade, nos termos do referido Parecer, contido em ata referendada pela 

Comissão Avaliadora.  4. Avaliação dos Relatórios de Atividades – Redoc 2018 e 2019 – de 

interesse da Professora Silvia Nietsche - Tomando este assunto de pauta, a Congregação 

aprovou, por unanimidade, os Relatórios Individuais – REDOC 2018 e 2019 (Parcial) – de 

interesse da Professora Sílvia Nietsche – docente da Carreira de Magistério Superior – da 120 

Classe Titular Livre. Para tomar esta decisão, a Congregação ponderou sobre aspectos que 

foram considerados relevantes, como: 1 -  Desde a integração da docente ao Corpo Efetivo de 

Pessoal Docente na UFMG, com lotação no ICA, houve uma evolução considerável na sua 

trajetória em relação aos seus encargos didáticos, especialmente com referência às disciplinas 

ministradas na Pós-Graduação; 2 – A ampla produção científica da docente no período; 3 – A 125 

expressiva orientação da docente a estudantes da Pós-Graduação na Unidade; 4 – A participação 

da docente em diferentes Comissões designadas pela Diretoria da Unidade; 5 - A colaboração 
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da docente enquanto Coordenadora do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa, no período de 

2018 a 2019. Entretanto, a egrégia Congregação do ICA considerou a necessidade de maior 

inserção, por parte da docente, na orientação de estudantes da Graduação, especialmente em 130 

projetos de iniciação científica.  5. Indicação de Lista Tríplice da Unidade para compor o 

Comitê Assessor da área de Ciências Biológicas, tendo em vista o término de mandato do 

Prof. Luiz Arnaldo Fernandes – por solicitação da PRPq. Em atenção à solicitação enviada 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, a Congregação, acatando a sugestão apresentada pela 

Diretoria da Unidade, e  a fim de que seja escolhido substituto para recomposição do Comitê 135 

Assessor da Área de Ciências Biológicas e Agrárias, em virtude do término do mandato do 

Professor Luiz Arnaldo Fernandes,  deliberou pela indicação da seguinte Lista Tríplice, nesta 

ordem: 1 - Professora Silvia Nietsche; 2 -  Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes; 3 - 

Professor Sérgio Sousa Santos. Cabe ressaltar que os indicados são portadores do título de 

doutor e possuem relevante experiência acadêmica, especialmente no que concerne à produção 140 

científica e à orientação docente, pré-requisitos considerados necessários aos candidatos para 

recomposição da vaga.  6.  Representação Docente do CENEX na Congregação da Unidade 

– Minuta de Resolução específica. Dando prosseguimento à pauta e tomando este assunto, o 

Professor Leonardo David Tuffi Santos colocou em discussão a proposta de Resolução 

apresentada pela Comissão de Estudo quanto à Representação Docente do CENEX, designada 145 

mediante Portaria 1031 – de 09 de fevereiro do corrente ano. Após apreciação do documento, 

acatada a ressalva no Art. 2º, § 2º, na alínea “b” – Idade do membro titular, sendo escolhido 

maior idade; bem como feitas as adequações linguísticas no texto, a Congregação aprovou a 

regulamentação da Representação Docente do Centro de Extensão do ICA, bem como a eleição 

desses representantes, cujo documento será editado sob forma de resolução do egrégio 150 

Colegiado Superior da Unidade. Para tomar esta decisão, a Congregação considerou que a 

proposta apresentada atende às disposições contidas nas Resoluções Complementares 05/2020 

e 06/2020 - do Conselho Universitário da UFMG. Retomando a palavra, o Professor Leonardo 

Tuffi lembrou que após publicação dessa resolução, deverá ser publicado Edital para eleição de 

Representantes Docentes, Representantes dos Técnicos Administrativos em Educação, 155 

Coordenação e Subcoordenação do CENEX. Também será solicitada aos representantes dos 

estudantes a indicação dos nomes para compor esse colegiado especial. Também lembrou , que 

haverá necessidade de rever e avaliar o Regulamento interno da Coordenadoria de Extensão, 

face às disposições contidas nas Resoluções 05 e 06/2020 – do Conselho Universitário. Ainda 
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sobre este assunto, alertou que a Coordenadoria de Extensão existente no Regimento da 160 

Unidade é diferente do Colegiado do CENEX agora criado. Terminados os assuntos de pauta, 

o Sr. Presidente tornou a palavra livre. Não havendo nenhuma manifestação por parte dos 

Conselheiros, o Professor Leonardo David Tuffi Santos encerrou a sessão, agradeceu a 

colaboração da Servidora Priscila Gomes de Freitas Veloso, moderadora da videoconferência, 

agradeceu aos Conselheiros e eu, Maria Aparecida Santos, Secretária-Geral da Unidade, lavrei 165 

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

Claros, 26 de fevereiro de 2021.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.222735/2021-87  

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 – Ano 2021,  da Congregação da Unidade, realizada em
26 de fevereiro de 2021, a qual, após ter sido lida e aprovada, recebe, eletronicamente, 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, 04 de maio de 2021.

 

Maria Aparecida Santos

Secretária-Geral do ICA-UFMG

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Santos, Chefe de secretaria, em
04/05/2021, às 14:39, 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 Andre Luiz Mendes Athayde, Professor do Magistério
Superior, em 04/05/2021, às 15:39, 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
04/05/2021, às 17:51, 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 Christian Dias Cabacinha, Professor do Magistério
Superior, em 04/05/2021, às 19:07, 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 Sergio Henrique Sousa Santos, Professor do
Magistério Superior, em 04/05/2021, às 20:07, 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 Martins Aguilar, Professor do Magistério
Superior, em 06/05/2021, às 07:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no

Despacho ICA-DIR 0707007         SEI 23072.222735/2021-87 / pg. 7

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo David Tuffi Santos, Diretor(a), em
10/05/2021, às 07:51, 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 12/05/2021, às 12:25, 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 Leandro Silva de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 17/05/2021, às 16:53, 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
03/06/2021, às 12:57, 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 Silvia Nietsche, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 07/06/2021, às 11:34, 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, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 21/07/2021, às 09:27, 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 Bruna Mara Aparecida de Carvalho, Servidor(a), em
21/07/2021, às 10:37, 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 Gustavo Leal Teixeira, Professor do Magistério
Superior, em 21/07/2021, às 11:00, 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 Luciano Vieira Lima, Assistente em Administração,
em 22/07/2021, às 09:21, 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 22/07/2021, às 09:57, 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 William James Nogueira Lima, Coordenador(a) de
curso, em 06/08/2021, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
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
0707007 e o código CRC 3346D9B8.

Referência: Processo nº 23072.222735/2021-87 SEI nº 0707007
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