
 

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG, CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS 

- ANO 2021 -  

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

horas, realizou-se, na modalidade virtual, em videoconferência, a quinta 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 aprovados ad referendum; 3. 

Proposta de alteração da Resolução 01/2017 da Congregação do ICA/UFMG. Proposta 

dos novos critérios de progressão e promoção e avaliação dos Relatórios Docentes da 

Carreira de Magistério Superior – (Proposta da Comissão); 4. Para ciência 10 

da Congregação: Resposta a Diligências da PROGRAD- Ajustes nas Demandas de 

Estrutura Física e de Recursos Humanos para o Curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais e Matemática; 5. Processos Administrativos: 5.1. Processo 23072.2020095/2020-

16- Avaliação de Estágio Probatório Final – de interesse da Professora Sílvia Nietsche – 

Parecer Conclusivo da Comissão Avaliadora; 5.2. Processo 23072.227951/2021-19 – 15 

Progressão Funcional Docente – de interesse do Professor Élcio da Silveira – do nível 3 – 

para nível 4 – Classe C (Adjunto); 5.3. Processo 23072.209463/2021-20 – Apreciação dos 

Redocs 2019 e 2020 – de interesse do Professor Rodolpho César Reis Tinini; 5.4. Processo 

23072. 209463/2021-20 - Progressão Funcional Docente - de interesse do Professor 

Rodolpho César Reis Tinini. 6. Resultados de Eleições no âmbito do ICA/UFMG: 6.1. 20 

Resultado da Eleição para Coordenação do Centro de Extensão; 6.2. Resultado da Eleição 

para Coordenador e Subcoordenador do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em 

Produção Animal; 6.3. Resultado da Eleição da Comissão Gestora do CPCA; 7. Pedido de 

Implementação de Empresa Júnior do Curso de Engenharia de Alimentos – de interesse 

do Prof. Igor Viana Brandi – Parecer da Profª. Júlia Maria de Andrade – (nomeada 25 

parecerista). Foram registradas as seguintes presenças: Professor Hélder dos Anjos Augusto 

(Vice-Diretor/Coordenador de Ensino); Professora Janaína Teles de Faria (Representante 

Docente- titular); Professora Clívia Carolina Fiorilo Possobom (Representante Docente – 

suplente); Professor Dalton Rocha Pereira (Representante Docente – titular); Professor Gustavo 

Leal Teixeira (Representante Docente – titular); Professor Theles Oliveira Costa (Coordenador 30 

do Curso de Graduação em Administração); Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes 

(Coordenador do Curso de Graduação em Agronomia); Professora Fabiana Ferreira  



 

 

(Subcoordenadora do Curso de Graduação em Zootecnia); Professora Júlia Ferreira da Silva 

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

Renato Dourado Maia  (Subcoordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos); 35 

Professora Adriana Leandra Assis (Subcoordenadora do Curso de Engenharia Florestal); 

Professora Letícia Ferrari Crocomo (Subcoordenadora do Curso de Pós-Graduação em 

Produção Animal); Professora Sílvia Nietsche (Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Produção Vegetal); Professor Sérgio Henrique Sousa Santos (Coordenador do Curso de 

Pós-Graduação em Alimentos e Saúde); Prof. Fausto Makishi (Coordenador do Curso de Pós-40 

Graduação em Sociedade, Ambiente e Território); Professor Christian Dias Cabacinha 

(Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Ciências Florestais); Josiel Machado Santos 

(Representante Técnico-Administrativo em Educação – titular); Luciano Vieira Lima 

(Representante Técnico-Administrativo em Educação - titular). Dando início à Sessão, o 

Professor Leonardo David Tuffi Santos, Presidente da Congregação, cumprimentou a todos e, 45 

em seguida, colocou a ata da segunda parte da quarta reunião ordinária, de 28 de maio de 2021, 

em discussão, a qual foi aprovada sem ressalvas. Em seguida,    prestou os seguintes Informes: 

Solicitando, especificamente, maior atenção dos colegas  Coordenadores de Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação, o Professor Leonardo Tuffi  disse que participou de reunião 

acontecida na terça-feira (22/06/2021), com a Reitora, Vice-Reitor,  junto com demais Diretores 50 

das Unidades, e alguns Pró-Reitores, dentre eles, a Pró-Reitora de Graduação, Benigna Maria 

de Oliveira que informou aos Diretores que a  PROGRAD, junto com Câmara de Graduação 

no CEPE, estará constituindo uma comissão para colher informações e fazer proposta de 

planejamento para retorno de algumas atividades acadêmicas, principalmente as  práticas. Com 

o objetivo de tranquilizar os presentes, o Professor Leonardo Tuffi disse que isso é uma 55 

conversa que vem acontecendo há algum tempo com os coordenadores de cursos, lembrando 

que já houve uma coleta de informações de atividades não adaptadas ao ensino remoto 

emergencial. Por oportuno, alerta que próximos questionamentos da PROGRAD a serem feitos 

aos Coordenadores de Colegiado de Cursos devem ser respondidos com muito cuidado e 

critérios, visto que irão balizar ações para retorno de algumas atividades presenciais. 60 

Novamente, tranquiliza a todos, dizendo que esse retorno não vai acontecer de forma rápida e 

não será de uma vez só, pois a Universidade deve seguir seu “Plano de Retorno”. E enfatizou: 

“essa discussão que está sendo feita é para o planejamento do retorno do segundo semestre de 

2021, a partir de outubro, e não de todas as atividades, mas só para aquelas que não se adaptam 



 

 

ao ensino remoto emergencial”. Na oportunidade, pede aos Coordenadores de Cursos que 65 

fiquem atentos às demandas da PROGRAD e comunica que marcará reunião em breve, 

possivelmente na próxima semana, com os Coordenadores de Curso sobre o assunto, ratificando 

que não há previsão de retorno das atividades presenciais para o primeiro semestre de 2021.  2. 

Pareceres aprovados ad referendum – Tomando o segundo assunto de pauta, após discussão, 

a Congregação aprovou os seguintes pareceres: PROJETO DE PESQUISA - PARECER Nº 70 

110/2021 - Processo 23072.231099/2021-84 - Interessado: Professora Gevany Paulino de Pinho 

- Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado "Desenvolvimento de uma metodologia para 

quantificação de cresóis em fumaça líquida comercial destinada à aromatização de alimentos." 

RELATÓRIOS DE GESTÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS - PARECER Nº 107/2021 – 

Processo 23072.202857/2021-57 – Interessado: Professora Talita Baldin – Assunto: Aprova 75 

Relatório de Gestão do Grupo de Estudos em Tecnologia da Madeira- GETEM, coordenado 

pela Professora Talita Baldin, período de 2019 a 2021. 3. Proposta de alteração da Resolução 

01/2017 da Congregação do ICA/UFMG. Proposta dos novos critérios de progressão, 

promoção e avaliação dos Relatórios Docentes da Carreira de Magistério Superior – 

(Proposta da Comissão) – Em seguida, o Professor Leonardo David Tuffi Santos colocou em 80 

discussão o terceiro item de pauta que se refere à Proposta de alteração da Resolução ICA-

01/2017, da Congregação da Unidade, juntamente com a Proposta dos novos critérios para 

progressão, promoção e avaliação dos Relatórios Docentes da Carreira de Magistério Superior. 

Tomando a palavra, o Professor Hélder dos Anjos Augusto pede vista à matéria, uma vez que, 

segundo ele, algumas abordagens, apresentadas na proposta da Comissão, estão diferentes da 85 

Resolução Complementar 04/2014 – do Conselho Universitário da UFMG - que define 

parâmetros de avaliação para progressão e promoção docente no âmbito da Universidade. 

Retomando a palavra, o Professor Leonardo David Tuffi Santos ressaltou que a Comissão 

designada pela Diretoria  fez um trabalho “bem bacana” sobre avaliação de relatórios docentes 

(Redoc), observando que a Resolução 04/2014 é muito extensa, complexa e com “muita coisa 90 

pontual”. O Professor Leonardo Tuffi esclareceu ao Professor Hélder dos Anjos Augusto que 

ele terá 10 (dez) dias para apresentar parecer de vista. 4. Para ciência da Congregação: 

Resposta a Diligências da PROGRAD- Ajustes nas Demandas de Estrutura Física e de 

Recursos Humanos para o Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática 

(LCNM)- Por se tratar de assunto de suma relevância, o Professor Leonardo Tuffi achou por 95 

bem dar ciência à Congregação sobre o documento de resposta às Diligências da PROGRAD – 



 

 

com relação a ajustes nas Demandas de Estrutura Física e de Recursos Humanos para o Curso 

de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. Inicialmente, o Professor Leonardo Tuffi 

prestou esclarecimentos sobre o Curso, que desde a sua aprovação na Congregação em 2018, 

passa por diligências junto à PROGRAD, quanto aos ajustes em relação a mudanças na 100 

legislação relacionada às licenciaturas e ainda, sobre a impossibilidade atual da Universidade, 

expressa pelas suas Pró-Reitorias de Recursos Humanos, e de Planejamento, em disponibilizar 

quantitativos de pessoal (docentes e técnicos administrativos) e de recursos para infraestrutura 

necessária ao funcionamento ideal do curso. Diante disso, face às dificuldades nos últimos anos 

sobre a contratação de pessoal na Universidade e de recursos cada vez mais escassos, a 105 

Diretoria, juntamente com Comissão de Elaboração da Proposta de Criação do Curso, elaborou 

o presente documento que será apresentado à PROGRAD, propondo ajustes e explicações 

quanto a necessidade de recursos humanos e de estrutura física para início das atividades do 

curso. Por oportuno, esclareceu que o projeto que foi aprovado pela Congregação não está sendo 

mudado e trata das condições ideais planejadas para o funcionamento do curso. Os ajustes que 110 

foram feitos dizem respeito a mudanças solicitadas pela PROGRAD  em relação à legislação 

vigente, além da apresentação do presente documento como explicação da possibilidade de 

início das atividades do curso com as sugestões e adaptações propostas. À medida que fazia a 

leitura do documento, o Professor Leonardo Tuffi dava explicações sobre alguns pontos. Com 

relação ao recorte temporal da criação do curso em face da demanda física de laboratórios e 115 

salas de docentes, explicou que haverá remanejamento de todos os setores administrativos dos 

Blocos A e B que migrarão para o Centro de Atividades Administrativas e Didáticas – CAAD, 

dando espaço para gabinetes de docentes e laboratórios didáticos do curso. Informou também 

que em agosto deste ano há previsão de entrega de 15 (quinze) salas de aulas, localizadas no 

CAAD como expansão da área anteriormente não utilizada pela Unidade no prédio. Posto isto, 120 

observou que a Comissão instituída pela Diretoria está discutindo a readequação e adaptação 

de espaços dos Blocos A e B, o que será apresentado a Congregação em momento oportuno. 

Ainda com a palavra, o Professor Leonardo Tuffi disse que, em reunião junto com a Reitora, 

Professora Sandra Goulart, juntamente com Prof. Hélder, ficou motivado a seguir com o projeto 

de criação do curso de LCNM. A Professora Sandra informou a essa Diretoria que uma vez 125 

aprovado pelas instâncias superiores a UFMG dará o apoio necessário ao início do curso e ao 

seu bom funcionamento. Prosseguindo sua explanação, o Prof. Leonardo Tuffi falou da 

capacidade instalada existente e das condições para atendimento ao curso com relação a 



 

 

gabinetes de docentes, sala de trabalho para coordenação do curso e laboratórios. Com 

referência à demanda de pessoal, o Prof. Leonardo Tuffi pontuou que  houve alteração em 130 

relação ao projeto inicial, ressaltando que a demanda de servidores atual é para a atuação do 

curso e não necessariamente para novas contratações, sendo que a demanda de servidores 

técnicos administrativos a serem contratados para o curso será de 01(um) pedagogo; 03 (três) 

técnicos em laboratório e (01) um assistente administrativo, lembrando que o novo curso 

necessitará atendimento de setores administrativos no horário noturno, por exemplo, da 135 

Secretária-geral e Seção de Pessoal. Quanto à demanda de docentes, explicou que houve 

alteração com relação à CDSM prevista no planejamento do curso que antes era igual a 10 (dez) 

com envolvimento de 22 (docentes), para atender aos 440 (quatrocentos e quarenta créditos) 

previstos no projeto. Esclareceu que com a nova proposta, 200 (duzentos) créditos poderiam 

ser absorvidos por atuais docentes da Unidade e considerando a CDSM igual a 12, seria 140 

necessária a contratação de 10 (dez) docentes novos no curso. Após a sua exposição, o Professor 

Leonardo Tuffi informou que outras demandas e ajustes que forem surgindo com vistas à 

implementação do novo curso na Unidade serão, oportunamente, levados ao conhecimento dos 

conselheiros. Posto isto, passou a palavra à Professora Clívia Possobom, membro da Comissão 

de Elaboração da Proposta de Criação do Curso LCNM, que fez algumas ponderações em 145 

complementação à fala do Prof. Leonardo Tuffi, salientando que é importante deixar claro que, 

se aprovado pelas instâncias superiores, o curso vai ser implantado, obviamente, aos poucos e 

que as condições ideais vão se formando, gradativamente com o andamento do curso. Por 

oportuno, relembra aos presentes a implantação dos Cursos do Programa REUNI que, segundo 

ela, presume que tenha sido uma situação mais difícil. Prosseguindo a sua fala, a Professora 150 

Clívia Possobom acha que hoje o curso está numa situação mais confortável em relação àquele 

período,  e que muitos dos docentes do curso vão atuar em disciplinas, especialmente as 

pedagógicas, semipresenciais, fato que reduzirá o impacto de 12 (doze) créditos semestrais. 

Continuando, a docente disse que com a atual proposta a ser encaminhada a PROGRAD 

“atualmente a gente tem um cenário mais realista”, visto que muitos docentes já poderiam 155 

assumir, confortavelmente, algumas disciplinas, citando o seu nome com exemplo, que já atua 

em disciplina do período noturno. Tomando a palavra, o Conselheiro Luciano Vieira Lima, 

membro da Comissão de Elaboração do Projeto do novo curso ressaltou, conforme exposto pelo 

Prof. Leonardo Tuffi em sua explicação sobre o ofício de resposta à PROGRAD, que o projeto 

do curso LCNM terá, adicionalmente, adequações em função de resolução atual do Conselho 160 



 

 

Nacional de Educação (CNE) que trata de licenciaturas e também em função de resoluções 

recentes da UFMG baseadas na regulamentação das novas Normas Gerais de Graduação; tais 

adequações constam de recomendações do documento Informativo 2272-2019-Prograd. Com a 

palavra, o Professor Hélder dos Anjos Augusto, reforça a fala da Professora Clívia Possobom, 

dizendo que não existe implantação de curso em sua totalidade e que as demandas são 165 

implementadas aos poucos. Retomando a palavra, Professor Leonardo Tuffi lembra que em 

2009, implantou-se os quatro cursos do REUNI no ICA. Na época o corpo docente era de cerca 

de 33 Docentes.No segundo ano, em 2011 o quadro de docente era de um pouco mais de 

quarenta docentes. Hoje temos 97 Docentes no ICA e acredito que a criação do curso de LCNM, 

com a contratação necessária de profissionais em área específicas, será uma experiência mais 170 

tranquila do que foi o REUNI para a Unidade. Por oportuno, ratificou que as mudanças no 

projeto do curso são decorrentes da necessidade de adequação à legislação atual e enfatizou: o 

ICA tem condição de iniciar o curso com o pessoal e infraestrutura que tem atualmente, com 

algumas contratações pontuais. Ao término de sua explanação, o Professor Leonardo Tuffi 

agradeceu a compreensão de todos, momento em que parabeniza a Comissão, nas pessoas do 175 

Professor Theles Costa, Luciano Vieira e Clívia Possobom pelo importante trabalho e explicou 

que o projeto do curso LCNM terá um longo caminho de tramitação nas instâncias competentes 

da UFMG. Passando ao próximo ponto, o Presidente da sessão colocou em discussão o item 5. 

Processos Administrativos: 5.1. Processo 23072.2020095/2020-16 - Avaliação de Estágio 

Probatório Final – de interesse da Professora Sílvia Nietsche – Parecer Conclusivo da 180 

Comissão Avaliadora – Ao introduzir o assunto em pauta, o Professor Leonardo Tuffi passou 

a palavra ao Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes, Presidente da Comissão Avaliadora, 

que fez breve exposição do Relatório de Avaliação Final, com apresentação do Quadro de 

Atividades, desempenho da docente no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, atividades 

administrativas, publicações. Observou que a docente é bolsista do CNPq, foi bem avaliada 185 

pelos discentes em suas disciplinas, atuou como Coordenadora do NAPq, e também foi 

Conselheira no CEPE. Salientou ainda que a docente atende à atual legislação, cumpre com as 

suas atividades, e não há nada que a desabone em relação ao estágio probatório. Tomando a 

palavra, o Professor Hélder Augusto disse que as informações prestadas nos relatórios da 

Comissão Avaliadora e do Supervisor são ratificadas na Declaração do Coordenador de Ensino. 190 

Após análise dos documentos e ouvidas as ponderações, a Congregação, aprovou, por 

unanimidade, e abstenção da interessada, o Estágio Probatório Final (30 meses) –– de 



 

 

interesse da Professora SÍLVIA NIETSCHE – docente da Carreira Titular Livre - Processo 

23072.2020095/2020-16, lotada nesta Unidade da UFMG. Para tomar esta decisão, a 

Congregação apreciou e considerou os seguintes documentos: 1 - O Relatório do Supervisor, 195 

que recomendou a aprovação da docente, tendo avaliado o seu desempenho didático, científico 

e comportamento ético no âmbito desta Universidade; 2 - O Relatório do Coordenador de 

Ensino, que considerou o bom desempenho profissional da docente compatível com a sua 

classe e regime de trabalho, recomendando, portanto, a sua aprovação; 3 - O Relatório de 

Avaliação Final do Estágio Probatório – apresentado pela Comissão Avaliadora, que 200 

adotou parâmetros e indicadores relacionados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à gestão, 

recomendando a aprovação da docente, visto que a mesma atendeu aos requisitos estabelecidos 

pela Resolução 04/2014 – do Conselho Universitário; à Resolução 001/2017 – da Congregação 

do ICA, e também à Resolução 30-A/99 que regulamenta a avaliação do docente durante o seu 

estágio probatório quanto aos seguintes aspectos: assiduidade, disciplina, capacidade de 205 

iniciativa, produtividade e responsabilidade. Dando prosseguimento à pauta, a Congregação 

discutiu o item 5.2. Processo 23072.227951/2021-19 – Progressão Funcional Docente – de 

interesse do Professor Élcio da Silveira – do nível 3 – para nível 4 – Classe C (Adjunto) – 

Da mesma forma, após tomar conhecimento da documentação, a Congregação aprovou, por 

unanimidade, o Pedido de Progressão Funcional Docente – de interesse do Professor ÉLCIO 210 

DA SILVEIRA – docente da Carreira de Magistério Superior – do nível 3 para o nível 4 - da 

Classe C – (Professor Adjunto).  Para tomar esta decisão, a Congregação da Unidade considerou 

os seguintes aspectos: 1 - O docente se encontra em afastamento para qualificação para 

doutoramento desde 01/03/2018, que foi prorrogado até 28/02/2022, situação que dispensa ao 

interessado a apresentação de Relatórios Individuais Docentes (REDOC); 2  -  Posto isto, foram 215 

analisados e considerados suficientes os seguintes documentos: Relatórios anuais de atividades 

desenvolvidas pelo docente,  nos anos 2019 e 2020, junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica  - PPGEE/UFMG, em nível de Doutorado; Currículo Lattes e Histórico 

Escolar do interessado. Dando continuidade à apreciação dos processos administrativos, a 

Congregação discutiu o ponto de pauta 5.3. Processo 23072.209463/2021-20 – Apreciação 220 

dos Redocs 2019 e 2020 – de interesse do Professor Rodolpho César Reis Tinini. Tomando 

este assunto, o Professor Leonardo Tuffi observou que o Relatório de 2019 do docente foi 

aprovado pela Comissão Avaliadora, em virtude de ter atendido a todos os quesitos 

estabelecidos pela legislação vigente. Com relação ao relatório de 2020, esclareceu que o 



 

 

docente obteve aprovação em quase todos os quesitos, e reprovação no quesito “Orientação de 225 

Graduação e Pós-Graduação”. Com a palavra, a Professora Júlia Ferreira ressalta a dificuldade 

que alguns professores da Engenharia Agrícola e Ambiental têm em orientar alunos da 

graduação, com poucos discentes, no final de curso, em colação de grau para fazer o TCCI, 

maioria dos alunos procura áreas de máquinas, irrigação, saneamento, enfatizando que “por não 

termos mestrado na área, dependemos de alunos de graduação”. Pedindo a palavra, o Professor 230 

Gustavo Leal disse também que, particularmente, tem dificuldade em orientar estudantes em 

áreas de TCC, geralmente os alunos procuram seus orientadores, momento em que sugere que 

seja criada alguma forma de comunicação entre professores e estudantes que necessitam de 

orientação em TCC, para que tenham conhecimento de quais docentes que se interessam em 

prestar orientação. Com a palavra, o Prof. Leonardo Tuffi observou que existe grupo de 235 

estudantes que têm dificuldades em buscar orientação e propõe ao Prof. Hélder Augusto que 

faça contato com os coordenadores de cursos e/ou professores de TCC1 no sentido de propiciar 

melhor divulgação e interação entre os estudantes de TCC e possíveis orientadores. O Professor 

Dalton Rocha sugeriu que fosse divulgado um quadro com as áreas de atuação de cada docente 

nas orientações de TCC na página do ICA junto às informações de TCC. O servidor Luciano 240 

Vieira  sugere que a Coordenadoria de Ensino promova aprimoramento do processo de gestão 

da relação de orientação (estudante x orientador), partindo da disciplina TCC I, aperfeiçoando 

o estabelecimento de vínculo estudante x orientador; e que será necessária integração de 

procedimentos, envolvendo docentes de TCC, Colegiados/Secretaria de Colegiado e 

observação da resolução de TCC do ICA; observando que essa situação contemplará os 245 

aspectos de divulgação sugerido pelo prof. Gustavo Teixeira. Tomando a palavra, a Professora 

Fabiana Ferreira lembrou que existem particularidades em cada área e a escolha depende da 

afinidade do estudante com área, e disse que “seria muito bom que a gente tivesse essa 

comunicação de docentes que estão passando por esse tipo de problemas, porque existem alunos 

que fazem o curso todo sem trabalhar diretamente com algum docente”, sugere que esses 250 

professores procurem a Coordenação do Colegiado ou o professor responsável pela  disciplina 

TCC de cada curso, colocando-se à disposição, e a partir daí, “no momento em que ficamos 

sabendo, conseguimos direcioná-los. Pedindo, novamente, a palavra, o Professor Gustavo Leal 

disse que, concorda, em parte com a fala da Professora Fabiana Ferreira, mas acha que essas 

questões tem que ser resolvidas, de maneira formal e lembrou que ele próprio já se 255 

disponibilizou em ajudar os estudantes, mas não obteve sucesso. Novamente com a palavra, a 



 

 

Professora Fabiana Ferreira sugere que o(a) docente, ao orientar o estudante em projeto de TCC, 

peça ao professor responsável pela disciplina, que emita uma declaração de orientação, que 

validada pela Coordenação do Curso, acaba sendo importante para pontuação de atividades 

docentes. Com a palavra, o Professor Paulo Sérgio sugere que o Colegiado faça gestão com os 260 

docentes das disciplinas TCC1 e TCC2 junto aos estudantes que estão matriculados para 

trabalharem com os docentes que possuem poucos orientandos. Com a palavra, a Professora 

Clivia Possobom perguntou ao Presidente da Congregação se existe alguma orientação por parte 

da UFMG a respeito de flexibilização na aprovação de relatórios docentes em decorrência dos 

impactos da pandemia. Com a palavra, o Professor Leonardo Tuffi respondeu que não houve, 265 

até o momento, nenhuma discussão a esse respeito. Após essas ponderações a respeito do 

assunto, Congregação APROVOU, por unanimidade, os Relatórios de Atividades Docentes – 

Anos 2019 e 2020 – do Professor RODOLPHO CÉSAR DOS REIS TININI, docente da 

Carreira de Magistério Superior, Classe Adjunto, lotado nesta Unidade. Para aprovação dos 

referidos Relatórios, a Congregação considerou aspectos distintos: 1 - Com referência ao 270 

Relatório de Atividades - Ano 2019 – a Congregação acatou a recomendação da Comissão 

Avaliadora, que se manifestou favorável à aprovação, visto que o docente obteve aprovação em 

todas as pontuações nas Seções de 1 a 8, conforme parecer; 2 -  Em relação ao Relatório de 

Atividades 2020,  embora o docente não tenha obtido pontuação mínima, no quesito  – 

Orientações da Graduação e Pós-Graduação ( Seção 2), a Congregação acatou a recomendação 275 

da Comissão Avaliadora, que foi pela aprovação do Relatório, considerando-se que o docente 

realizou orientações de grupo de estudos para alunos da graduação, conforme parecer; 3 -  Ainda 

com referência ao Redoc – 2020, a Comissão Avaliadora ponderou que o docente exerceu 

gestão acadêmica durante o ano de 2020, sendo membro titular do NDE do Curso de Engenharia 

Agrícola e Ambiental e Coordenador do Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e 280 

Ambiental. Uma vez que o Professor Rodolpho Tinini obteve a aprovação dos seus Relatórios 

dos anos de 2019 e 2020, o Presidente da Congregação colocou em discussão o item 5.4. 

Processo 23072. 209463/2021-20 - Progressão Funcional Docente - de interesse do 

Professor Rodolpho César Reis Tinini. Após apreciação do assunto, a Congregação 

APROVOU, por unanimidade, o Pedido de Progressão Funcional Docente do Professor 285 

RODOLPHO CÉSAR DOS REIS TININI, docente da Carreira de Magistério Superior, do nível 

1 para o nível 2 – Classe C (Professor Adjunto), lotado nesta Unidade. Para tomar essa decisão, 

a Congregação considerou: 1 - A aprovação dos Relatórios de Atividades Docente – anos 2019 



 

 

e 2020; 2 - Que o docente obteve a pontuação exigida necessária, fazendo jus à progressão 

funcional, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução Complementar 04/2014 290 

– do Conselho Universitário da UFMG e Resolução ICA-01/2017 – da Congregação da 

Unidade. Prosseguindo, o Professor Leonardo Tuffi colocou em discussão o item 6. Resultados 

de Eleições no âmbito do ICA/UFMG - 6.1. Resultado da Eleição para Coordenação do 

Centro de Extensão – Conforme a ata de Eleição realizada pelo Sistema de Consultas 

Eleitorais da UFMG e Relatório de Apuração de Consulta foi inscrita e eleita a chapa única 295 

composta pelas candidatas Professora Neide Faria de Oliveira, na função de Coordenadora; e a 

Professora Clívia Carolina Fiorilo Possobom, como Subcoordenadora, do Centro de Extensão 

da Unidade (CENEX), eleitas pela maioria absoluta dos votos, nos termos do Edital 

666/2021/ICA-DIR-UFMG. Após apreciação, a Congregação aprovou, por unanimidade, com 

abstenção de interessada, o resultado apresentado.  Por oportuno, o Professor Leonardo Tuffi 300 

parabeniza as docentes eleitas e informa que, brevemente, fará uma reunião com a Coordenação 

e demais membros do Cenex para instalação do trabalho desse colegiado.  6.2. Resultado da 

Eleição para Coordenador e Subcoordenador do Colegiado do Curso de Pós-Graduação 

em Produção Animal – De acordo com a ata de Eleição realizada pelo Sistema de Consultas 

Eleitorais da UFMG e Relatório de Apuração de Consulta foi inscrita e eleita a chapa única 305 

composta pelos candidatos Professora Letícia Ferrari Crocomo, na condição de Coordenadora 

e Professor Felipe Gomes da Silva – como Subcoordenador, do Curso de Pós-Graduação em 

Produção Animal, com a maioria absoluta de votos, nos termos do Edital 771/2021/ICA-DIR-

UFMG. Após apreciação, a Congregação aprovou, por unanimidade, com abstenção da 

interessada, o resultado apresentado. De igual maneira, o Professor Leonardo Tuffi parabeniza 310 

os eleitos, desejando-lhes coragem e êxito na investidura. Por último, o Professor Leonardo 

Tuffi colocou em discussão o item 6.3. Resultado da Eleição da Comissão Gestora do CPCA. 

Conforme ata de eleição e apuração apresentada, inscreveram-se, para as cinco vagas as 

seguintes candidatas: 01(uma) vaga para Coordenação-Geral da Comissão Gestora: Professora 

Júlia Ferreira da Silva; 01 (uma) vaga para Subcoordenação Geral: Thaís Santos Pinheiro; 315 

03(três) vagas para membros assessores: Flávia Échila Ribeiro Batista, Carolina Magalhães 

Caires Carvalho e Professora Roberta Torres Careli. Conforme apuração apresentada pelo 

Sistema de Consultas Eleitorais UFMG, foram eleitas, com maioria absoluta de votos, 

atribuídos e apurados separadamente, para as respectivas vagas as candidatas acima referidas, 

nos termos do Edital 662/2021/ICA-DIR-UFMG. Após apreciação, a Congregação aprovou, 320 



 

 

com abstenção de interessada, o resultado da eleição da Comissão Gestora do CPCA 

apresentado. Por oportuno, parabeniza a Comissão eleita, momento em que oferece seus 

préstimos à Coordenadora-Geral, Professora Júlia Ferreira, na orientação dos trabalhos. 7. 

Pedido de Implementação de Empresa Júnior do Curso de Engenharia de Alimentos – de 

interesse do Prof. Igor Viana Brandi – Parecer da Profª. Júlia Maria de Andrade – 325 

(nomeada parecerista).  Iniciando este assunto, o Professor Leonardo Tuffi fez a leitura do 

Parecer apresentado pela Professora Júlia Maria de Andrade, nomeada parecerista por Portaria 

3744 – de 26 de maio de 2021. Com a palavra, o Professor Fausto Makishi esclareceu que 

colaborou na construção do projeto, que teve algumas descontinuidades no percurso. Tomando 

a palavra, o Professor Renato Maia elogia a iniciativa de criação da Empresa Junior, enfatizando 330 

que o projeto serve de incentivo para os alunos do curso. Retomando a palavra, o Prof. Leonardo 

Tuffi perguntou à Professora Júlia Ferreira sobre a situação da Empresa Junior do Curso de 

Engenharia Agrícola e Ambiental que, segundo ele, ainda não está devidamente regularizada. 

Em resposta, a Professora Júlia Ferreira esclarece que o projeto é coordenado pelo Professor 

Flávio Gonçalves, mas que ela tem acompanhado de perto, observando que os alunos são 335 

dedicados e têm conseguido recursos por meio de projetos de extensão e que a Empresa Junior 

do curso tem trabalhado com empresas da região. Novamente com a palavra, o Professor 

Leonardo Tuffi observou que a referida Empresa tem que se regularizar. Pedindo a palavra, a 

Professora Júlia Ferreira disse que o CNJP está regularizado, faltando apenas a regularização 

jurídica na UFMG. Após argumentações e tendo tomando conhecimento de todos os 340 

documentos pertinentes, a Congregação APROVOU, por unanimidade, a Implementação da 

Empresa Junior do Curso de Engenharia de Alimentos – ATICA, sob a coordenação do 

Professor Igor Viana Brandi, docente desta Unidade, uma vez que o projeto atende aos 

requisitos estabelecidos nas Resoluções 04 e 05/2020 – do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CEPE/UFMG. Para tomar esta decisão, a Congregação levou em consideração os 345 

seguintes documentos: 1) O Parecer apresentado pela Professora Júlia Maria de Andrade, 

designada parecerista, por Portaria da Diretoria, que se manifestou favorável à criação da 

Empresa Junior do Curso de Alimentos; O Projeto apresentado que constitui o “Plano 

Acadêmico e de Investimento” da futura empresa em referência; 3) O Plano de Trabalho 

Docente, apresentado pelo Tutor do Projeto. Terminados os assuntos de pauta, o Presidente da 350 

Congregação tornou a palavra livre. Pedindo a palavra, o Servidor Técnico Administrativo 

Luciano Vieira informa sobre a transição e encerramento de seu mandato como membro da 



 

 

Congregação, manifestando seu agradecimento, momento em que faz o registro de que foi uma 

honra fazer parte como membro representante TAE da instância máxima de administração do 

ICA. Ao ensejo, o Professor Leonardo Tuffi agradece ao conselheiro pela sua importante 355 

participação e apoio às questões de ensino na Congregação. Pedindo a palavra, o Professor 

Dalton Rocha Pereira expressou a sua alegria em razão do fato de todos os servidores (não só 

docentes, mas também os TAE`s) e colaboradores terem tido a oportunidade de se vacinar, 

momento que ressaltou o empenho da Direção, Coordenação do RH e toda a equipe (Walisson, 

Seção de Pessoal), da Secretária Geral e do Planejamento e Infraestrutura que, em muito, 360 

colaboraram para tal feito. Neste momento, o Prof. Dalton Rocha lembrou da dificuldade de 

recebimento dos e-mails da Secretária Municipal de Saúde (Setor de Epidemiologia), segundo 

ele, em virtude de problema na caixa de entrada do e-mail dir@ica.ufmg.br, mas que o problema 

foi sanado e que ninguém deixou de ser vacinado em razão disso. Enfatiza que o tempo todo 

manteve contato com a SMS que, dentro das possibilidades (de acordo com os decretos 365 

municipais) atendeu às demandas da Unidade, inclusive fazendo a substituição e a inclusão nas 

listas de terceirizados a serem vacinados prontamente quando foi solicitado. Novamente com a 

palavra, o Professor Leonardo Tuffi agradece ao Professor Hélder Augusto, ao Professor Dalton 

Rocha, às Secretárias da Unidade (Aparecida, Priscila, Patrícia, Edinalva) e Aline (Recepção 

da Diretoria) que, com empenho, fizeram mutirão para elaboração de declarações para os 370 

servidores. Falou, ainda, sobre o recebimento de e-mails em altas horas da noite, com vistas a 

atender todos os procedimentos exigidos pela Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade 

de possibilitar a vacinação de todos, inclusive do pessoal terceirizado. Por oportuno, o Sr. 

Diretor informou que, em momento oportuno, deverá reencaminhar àquela Secretaria a listagem 

das pessoas que, por algum motivo, não puderam se vacinar, para um novo agendamento. Não 375 

havendo mais nada a tratar, o Presidente da Congregação, Professor Leonardo David Tuffi 

Santos encerrou os trabalhos, agradeceu o apoio e a assessoria da Servidora Priscila Gomes 

Veloso e da Secretária à sessão. Eu, Maria Aparecida Santos, Secretária-Geral da Unidade, 

lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Montes Claros, 

25 de junho de 2021.   380 








