
 

 

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG, CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS 

- ANO 2021 -  

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

horas, realizou-se, na modalidade virtual, em videoconferência, a oitava 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. Documentos aprovados ad 

referendum para homologação; 3. Apreciação da minuta do Regulamento de 

funcionamento do Centro de Extensão (apresentada pela Comissão Colegiada Especial do 

Cenex-ICA). 4. Processo - 23072.231668/2021-91 - Recurso interposto pelo discente 10 

Gledson Hermenegildo de Paiva - Engenharia Agrícola Ambiental; 4.1 Apreciação do 

Parecer emitido pelo Professor Charles Martins Aguilar. 5. Proposta de Readequação/ 

nova utilização dos espaços, atualmente usados pelos Setores Administrativos do Bloco A 

e B do Instituto de Ciências Agrárias-UFMG - para conhecimento da Congregação. 6. 

Recomposição de vagas de Representantes Docentes do Colegiado do Curso de 15 

Engenharia de Alimentos. 7. Apreciação da situação dos Grupos de Estudos da Unidade 

- de acordo com a Resolução ICA-02/2017 – em anexo. 8. Nomeação de Supervisores para 

Acompanhamento dos Docentes recém contratados do Quadro de Pessoal Docente da 

UFMG: 8.1. Professora Lucinéia Lopes Bahia Ribeiro; 8.2. Professor Mario Daniel 

Huaman Bolaños.  Foram registradas as seguintes presenças: Professor Hélder dos Anjos 20 

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

(Representante Docente- suplente); Professora Roberta Torres Careli (Representante Docente 

– titular); Professor Theles Oliveira Costa (Coordenador 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 25 

Graduação em Zootecnia); Professora Cláudia Regina Vieira (Coordenadora do Curso de 

Graduação em Engenharia de Alimentos); Professor Carlos Alberto Araújo Júnior 

(Coordenador do Curso de Engenharia Florestal); Professora Letícia Ferrari Crocomo 

(Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Produção Animal); Professor Alcinei Místico 

Azevedo (Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal); Professora 30 

Bruna Mara Aparecida de Carvalho (Subcoordenadora do Curso de Pós-Graduação em 

Alimentos e Saúde); Prof. Fausto Makishi (Coordenador do Curso de Pós-Graduação em 
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Sociedade, Ambiente e Território); Professor Christian Dias Cabacinha (Coordenador do Curso 

de Pós-Graduação em Ciências Florestais); Maria de Fátima Gonçalves Fernandes 

(Representante Técnico-Administrativo em Educação – suplente); Rachel Bragança de 35 

Carvalho Mota (Representante Técnico-Administrativo em Educação – suplente); Professora 

Vanessa Marzano Araújo (Representante Docente – titular ); Professor Pedro Guilherme Lemes 

Alves (Representante Docente – titular). Ausente: Professor Rodolpho César dos Reis Tinini 

(Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental). Antes de dar 

início à sessão, o Professor Leonardo David Tuffi Santos cumprimentou a todos, desejando-40 

lhes boas-vindas. Em seguida, colocou em discussão a ata da sétima reunião ordinária, que foi 

aprovada por unanimidade, com a seguinte ressalva: Linha 319: correção do cargo da servidora 

Érica Soares Barbosa – Assistente de Laboratório. Tomando o primeiro assunto em pauta, o 

Professor Leonardo David Tuffi Santos apresentou no item 1 os seguintes Informes: 

Inicialmente, o Professor Leonardo Tuffi explicou sobre a situação referente à falta de energia 45 

do CPCA, em virtude de defeito ocorrido na subestação geral do ICA no domingo passado, 

25/10/2021, que acarretou dois dias sem energia no Campus. Após conserto por parte da equipe 

do ICA foi acionada a CEMIG para ligação da energia, que também detectou problemas na 

parte externa ao Campus, de responsabilidade da empresa, o que foi solucionado no dia 

25/10/2021. Após a ligação da CEMIG foi detectado que o transformador que alimenta o CPCA 50 

I  apresentou avarias sendo necessária sua troca, o que estava programada para hoje (dia 29/10), 

contudo não foi possível instalar o novo equipamento, que chegou ontem à tarde e que também 

apresentava defeito (vazamento de óleo mineral), necessitando de troca. O Professor Leonardo 

esclareceu sobre a dificuldade em encontrar fornecedores do equipamento em pronta entrega, 

por isso a demora no reparo. Prosseguindo, comunicou que a Unidade conseguiu a aprovação 55 

de projetos em parceria com o Estado de Minas Gerais, conforme comunicado recebido por 

Ofício 15/2021- da PROPLAN-UFMG, cujo prazo limite para envio das propostas é hoje, dia 

29 de outubro, tendo a Diretoria, com o apoio de professores da Unidade, encaminhado os 

seguintes projetos: 1 – Ações de Sustentabilidade Energética no Campus da UFMG em Montes 

Claros – que se refere ao fornecimento de energia fotovoltaica, 2-  Estruturação do Centro de 60 

Atividades Administrativas e Didáticas do ICA-UFMG: acessibilidade, inclusão digital e 

processos de ensino aprendizagem.; 3 – Ônibus em movimento: o ensino e a mediação dos 

saberes científicos e tradicionais; 4 – Laboratório de Ensino – Proposta Adicional ICA – Ciclo 

básico e as tecnologias inseridas nas práticas de Laboratório de Química e Física do ICA-
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UFMG, que compreende mobiliário e equipamentos de informática, sendo que esse último 65 

projeto foi submetido, anteriormente, à Chamada Interna PALEG Prograd. Cabe registrar que 

todas as propostas apresentadas foram acompanhadas dos respectivos planos de trabalho, 

planilhas de custos e orçamentos. Com a palavra, a Conselheira Rachel Bragança falou de 

recurso conseguido para a Biblioteca do ICA, para instalação do sistema de segurança, 

momento em que lembrou que a sua instalação depende da reforma do telhado, visto que o 70 

equipamento não pode sofrer umidade. 2. Documentos aprovados ad referendum para 

homologação. Após tomar conhecimento deste item de pauta, a Congregação discutiu sobre os 

documentos aprovados ad referendum. Nesse momento, o Prof. Leonardo Tuffi pediu a 

permissão para que os mesmos fossem submetidos à aprovação em conjunto. Por achar 

pertinente, tornou a palavra livre aos Conselheiros, oportunidade em que o Prof. Hélder 75 

Augusto apresentou breve histórico sobre o projeto institucional aprovado pelo Parecer 

222/2021, com as seguintes palavras: “estamos em fase de construção do PDI da Fazenda Pequi 

Porteirinha, que foi doada à UFMG pela SPU, Secretaria do Patrimônio da União, oficialmente 

destinada ao ICA em 2016, localizada na área contígua do bairro Morada da Serra, de 108 

hectares, cuja intenção é a construção é a implantação do Centro de Desenvolvimento 80 

Sustentável e Capacitação em Agroecologia do Norte de Minas, órgão complementar que será 

vinculado ao Instituto de Ciências Agrárias (ICA), cuja implantação constituirá em importante 

vetor de estudo, pesquisa, socialização e disseminação de conhecimentos e experiências 

produtivas sustentáveis, contribuindo na busca de um novo modelo de desenvolvimento para a 

Região Norte de Minas. Continuando, disse que, recentemente, a Prefeitura de Montes Claros, 85 

tentando encontrar uma alternativa para abrigo dos Indígenas Venezuelanos da etnia Warao, 

migrantes residentes em Montes, citou a Fazenda Pequi-Porteirinha, pertencente a UFMG, 

como um possível espaço para acolhimento por parte da União. Em audiência de conciliação 

entre as partes, realizada em 03 de fevereiro de 2021, a UFMG, por intermédio de seus 

representantes, deixou claro que a Fazenda Pequi-Porteirinha pertence a Instituição para 90 

realização de suas ações de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ressaltou que o imóvel não possui 

edificações habitáveis, sendo basicamente áreas de preservação e “terra nua”.  Disse ainda que 

devido ao alto investimento deste empreendimento (orçado em mais de um milhão de reais) e 

a conjuntura atual da economia e política do país, tem dificultado a implantação do Centro. 

Contudo, a Diretoria do ICA está buscando alternativas através de recursos extra matriz para 95 

potencializar as ações previstas no projeto que pretende contemplar as áreas de Engenharia 
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Florestal, Engenharia Agrícola e Ambiental, Zootecnia e Agronomia, além de atividades de 

extensão (oficinas e cursos). Não havendo outras considerações por parte de outros 

Conselheiros, a Congregação homologou, por unanimidade, com abstenção de interessados, os 

seguintes documentos: ASSUNTO: PROJETOS DE PESQUISA: Parecer Nº185/2021 - 100 

Processo: 23072.243516/2021-31 - Interessado: Professor Regynaldo Arruda Sampaio - 

Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado "Adição de calcário dolomítico e KCl em 

lodo de esgoto para fins de produção de fertilizante organomineral e condicionador do solo". 

Parecer Nº200/2021 - Processo: 23072.243823/2021-12 - Interessado: Professor Sérgio 

Henrique Sousa Santos - Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado "Efeitos do Extrato 105 

Proteico das Sementes de Coffea arabica (Café Arábica) sobre os parâmetros Fisiológicos, 

Metabólicos e Somáticos em Modelo Animal de Desnutrição em Camundongos". Parecer 

Nº194/2021 - Processo: 23072.246115/2021-33 - Interessado: Professor Fausto Makishi - 

Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado "Apoio à pesquisa no âmbito do Conselho 

Pró-Pequi: Ações para estruturação do Centro de Referência das Tradições Sertanejas". Parecer 110 

Nº 164/2021 - Processo: 23072.236346/2021-39 - Interessado: Professora Cristina Maria Lima 

Sá Fortes - Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado "Perfil nutricional de alimentos 

úmidos completos para cães". Parecer Nº 171/2021 - Processo: 23072.242941/2021-11 - 

Interessado: Professor Edy Eime Pereira Baraúna - Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa 

intitulado "Adaptação do sistema de fornos fornalha para recuperação de coprodutos da 115 

carbonização de madeiras de Eucalyptus sp.". Parecer Nº 204/2021 - Processo: 

23072.248905/2021-53 - Interessado: Professora Flávia Maria Galizoni - Assunto: Aprova o 

Projeto de Pesquisa intitulado "Efeitos da COVID-19 sobre agricultura familiar, alimento e 

água no Vale do Jequitinhonha mineiro". Parecer Nº 203/2021 - Processo: 23072.246105/2021-

06 - Interessado: Professor Luiz Arnaldo Fernandes - Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa 120 

intitulado "Produção de soja criola com utilização de inoculantes comerciais e tolerância ao 

déficit hídrico". Parecer Nº 207/2021 - Processo: 23072.245904/2021-57 - Interessado: 

Professora Letícia Ferrari Crocomo - Assunto: Aprova o Projeto de Pesquisa intitulado 

"Diferentes fontes de progesterona para indução da puberdade em novilhas Girolando e 

Nelore." ASSUNTO: PROJETOS DE EXTENSÃO: Parecer 182/2021 - Processo: 125 

23072.245447/2021-09 - Interessado: Professor Alcinei Místico Azevedo - Assunto: Aprova o 

Evento “Mentoria: Desenvolvimento Profissional e Emocional em Tempos de Grandes 

Desafios". Parecer 188/2021 - Processo: 23072.246285/2021-18 - Interessado: Professor 
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Alcinei Místico Azevedo - Assunto: Aprova o Evento “Fenotipagem de Alta Eficiência: 

Apresentação e Funcionalidade do Package ExpImage". Parecer 189/2021 - Processo: 130 

23072.247046/2021-85 - Interessado: Professora Claudia Regina Vieira - Assunto: Aprova o 

Evento: “Conversando sobre os desafios do saber e do aprendizado". Parecer 193/2021 - 

Processo: 23072.247388/2021-03 - Interessado: Professora Rúbia Santos Fonseca - Assunto: 

Aprova o Projeto de Extensão: "Utilização da biodiversidade vegetal Norte Mineira como 

instrumento de ensino na Educação Básica”. Parecer 198/2021 - Processo: 23072.248664/2021-135 

42 - Interessado: Professora Caroline Liboreiro Paiva - Assunto: Aprova o Projeto de Extensão 

“Amêndoa de Macaúba: incentivo à agricultura familiar por meio da elaboração de produtos”. 

Parecer 199/2021 - Processo: 23072.247825/2021-81 - Interessado: Professora Leidivan 

Almeida Frazão - Assunto: Aprova o Projeto de Extensão: "Solos na Escola.” Parecer 201/2021 

- Processo: 23072.250341/2021-19 - Interessado: Professora Cristina Maria Lima Sá Fortes - 140 

Assunto: Aprova o Projeto de Extensão: Reciclagem urbana - educando para transformar. 

Parecer 202/2021 - Processo: 23072.250805/2021-97 - Interessado: Professora Claudia Regina 

Vieira - Assunto: Aprova o Projeto de Extensão: "Somos todos diferentes - inclusão social e 

acessibilidade no Campus Montes Claros”. Parecer 205/2021 - Processo: 23072.251071/2021-

63 - Interessado: Professora Fabiana Ferreira - Assunto: Aprova a prorrogação de vigência do 145 

Projeto de Extensão "Conscientização, desenvolvimento e implantação de produção de frangos 

de corte e poedeiras no Norte de Minas". Parecer 208/2021 - Processo: 23072.250560/2021-06 

- Interessado: Servidora TAE - Mariuze Loyanny P. Oliveira - Assunto: Aprova Evento 

"Engenharia de Alimentos na prática."  Parecer 209/2021 - Processo: 23072.250339/2021-40 - 

Interessado: Professor Cledinaldo Aparecido Dias - Assunto: Aprova Projeto "PODeC em ação 150 

- Planejamento, Organização e Controle". Parecer 210/2021 - Processo: 23072.252319/2021-

11 - Interessado: Professora Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo - Assunto: Aprova 

prorrogação de vigência do Projeto "Ecossistema a seu serviço: precisamos de muito mais 

ecologia, depois da pandemia". Parecer 211/2021 - Processo: 23072.251918/2021-18 - 

Interessado: Professor Igor Viana Brandi - Assunto: Aprova prorrogação de vigência do Projeto 155 

“Avaliação da subnutrição infantil e disseminação de métodos caseiros”. Parecer 212/2021 - 

Processo: 23072.251968/2021-97 - Interessado: Professor Igor Viana Brandi - Assunto: Aprova 

prorrogação de vigência do Projeto “Produção de bebida láctea fermentada a base de soro de 

leite, suplementada com ferro e fruto do cerrado, e avaliação de seu impacto na subnutrição 

infantil”. Parecer 213/2021 - Processo: 23072.251739/2021-72 - Interessado: Professor Igor 160 
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Viana Brandi - Assunto: Aprova prorrogação de vigência do Programa “Ações Integradas 

Contra a Subnutrição”. Parecer 214/2021 - Processo 23072.251956/2021-62 - Interessado: 

Professor Igor Viana Brandi - Assunto: Aprova prorrogação de vigência do Projeto 

“Capacitação de mães para combate à subnutrição infantil”. Parecer 215/2021 - Processo: 

23072.252511/2021-08 - Interessado: Professora Anna Christina de Almeida - Assunto: Aprova 165 

Projeto de Extensão “Produção de conteúdo e difusão de informações sobre a produção leiteira 

por meio de mídias sociais". Parecer 216/2021 - Processo: 23072.252416/2021-04 - 

Interessado: Professora Anna Christina de Almeida - Assunto: Aprova Projeto de Extensão 

“Responsabilidade social, promoção de vida e formação cidadã - juntando as forças”. Parecer 

217/2021 - Processo: 23072.252828/2021-36 - Interessado: Professor Eduardo Robson Duarte 170 

- Assunto: Aprova prorrogação de vigência do Projeto de Extensão “Fala Bicho do Sertão, 

Difusão de Tecnologia para a Pecuária de Corte do Norte de Minas”. Parecer 218/2021 - 

Processo: 23072.252525/2021-13 - Interessado: Professora Anna Christina de Almeida - 

Assunto: Aprova prorrogação de vigência do Projeto de Extensão “Mais Leite Saudável para o 

Norte de Minas Gerais: Parceria PROAF/UFMG e Nestlé”- SIEX 403131. Parecer 219/2021 - 175 

Processo: 23072.252457/2021-92 - Interessado: Professor Eduardo Robson Duarte - Assunto: 

Aprova prorrogação de vigência do Programa de Extensão “Pecuária do sertão, aprimoramento 

e capacitação de produtores, alunos e técnicos em práticas de produção para o Norte de Minas 

Gerais” - SIEX 500013. Parecer 220/2021 - Processo: 23072.252829/2021-81 - Interessado: 

Professor Eduardo Robson Duarte - Assunto: Aprova prorrogação de vigência do Projeto de 180 

Extensão “Diagnóstico e Capacitação para o Controle de Endo e Ectoparasitos de Ruminantes 

no Norte de Minas Gerais”- SIEX 400101.  Parecer 221/2021 - Processo: 23072.252554/2021-

85 - Interessado: Professora Anna Christina de Almeida - Assunto: Aprova prorrogação de 

vigência do Programa de Extensão “Apoio a agricultores familiares do Norte de Minas Gerais 

em atividades de produção, higiene e saúde pública”- SIEX 500010. Parecer 223/2021 - 185 

Processo: 23072.254425/2021-21 - Interessado: Professor Alcinei Místico Azevedo - Assunto: 

Aprova Evento de Extensão “Universidade: Um espaço de construção profissional e 

pessoal”.Parecer  225/2021 - Processo: 23072.252537/2021-48 - Interessado: Professor 

Eduardo Robson Duarte - Assunto: Aprova prorrogação de vigência do Projeto de Extensão 

“Produção animal e vegetal no tratamento da dependência química”. ASSUNTO: PROJETOS 190 

DE ENSINO - Parecer 160/2021 - Processo: 23072.241816/2021-86 - Interessado: Professor 

Alcinei Místico Azevedo/ Colegiado Agronomia - Assunto: Projeto de Ensino -  PDEG 2020 – 
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“Tecnologias digitais de informação e comunicação na melhoria do ambiente virtual de 

aprendizagem nas disciplinas de “Estatística Experimental” e Anatomia das Espermatófitas - 

em atendimento à CHAMADA INTERNA PROGRAD 02/2021 - PROGRAMA PARA O 195 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO – PDEG - SELEÇÃO DE 

PROJETOS, sob a coordenação do Professor Alcinei Místico Azevedo. Parecer 161/2021 - 

Processo: 23072.242029/2021-51 - Interessado: Professora Cristina Maria Lima Sá Fortes/ 

Colegiado Zootecnia - Assunto: Projeto de Ensino -  PDEG – “Formando Zootecnistas 

Utilizando Ferramentas da Educação 3.0” - em atendimento à CHAMADA INTERNA 200 

PROGRAD 02/2021 - PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE 

GRADUAÇÃO – PDEG - SELEÇÃO DE PROJETOS, sob a coordenação da Professora 

Cristina Maria Lima Sá Fortes. Parecer 163/2021 - Processo: 23072.241661/2021-88 - 

Interessado: Professor Fernando Colen/ Colegiado Engenharia Agrícola - Assunto: Projeto de 

Ensino "FORMADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 205 

NO COLEGIADO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL” do Programa de 

Desenvolvimento do Ensino de Graduação – PDEG-  CHAMADA INTERNA PROGRAD  

2/2021 – sob a coordenação do Professor Fernando Colen. Parecer 159/2021 - Processo: 

23072.240057/2021-34 - Interessado: Professora Claudia Regina Vieira/ Colegiado Engenharia 

de Alimentos - Assunto: Projeto de Ensino - PDEG 2020 – Engenharia de Alimentos: “Iniciação 210 

às disciplinas do ciclo básico” em atendimento à CHAMADA INTERNA PROGRAD 02/2021 

PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO – PDEG - 

SELEÇÃO DE PROJETOS, sob a coordenação da Professora Cláudia Regina Vieira. Parecer 

162/2021 - Processo: 23072.242137/2021-24 - Interessado: Professora Adriana Leandra de 

Assis/Colegiado de Engenharia Florestal - Assunto: Projeto de Ensino - PEDG 2020- 215 

Engenharia Florestal "Apoio ao Ensino na Graduação em Eng. Florestal: novas experiências de 

aprendizagem para garantir a efetividade do ensino, sob a coordenação da Professora Adriana 

Leandra de Assis. Parecer 224/2021 - Processo: 23072.254873/2021-25 - Interessado: 

Especialização em Recursos Hídricos e Ambientais - Assunto: Reformulação da Especialização 

em Recursos Hídricos e Ambientais - Biênio 2022-2023.  ASSUNTO: PROJETO DE 220 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Parecer 222/2021 - Processo: 

23072.250065/2021-99 - Interessado: Professor Leonardo David Tuffi Santos - Assunto: 

Aprova o Projeto de Desenvolvimento Institucional intitulado "Criação do Centro de 

Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia no Semiárido". ASSUNTO: 
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CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO - Parecer Nº149/2021 225 

- Processo: 23072.238576/2021-32 - Interessado: Professor Sérgio Henrique Sousa Santos - 

Aprova a celebração de Termo de Execução Descentralizada entre a UFMG e a Embrapa Café, 

com vistas à realização do projeto de pesquisa “Efeitos do extrato protéico das sementes de 

Coffea arabica (café arábica) sobre os parâmetros fisiológicos, metabólicos e somáticos em 

modelo animal de desnutrição em camundongos”. ASSUNTO: GRUPOS DE ESTUDOS -230 

Parecer 191/2021 - Processo: 23072.202621/2021-11 - Interessado: Professor Paulo Sérgio 

Nascimento Lopes - Assunto: Aprova Relatório de Gestão do Grupo de Estudos em Frutíferas 

Exóticas e Nativas- GEFEN, coordenado pelo Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes, no 

período de 2019 a 2021.Parecer 192/2021 - Processo: 23072.202653/2021-16 - Interessado: 

Professor William James Nogueira Lima - Assunto: Aprova Relatório de Gestão do Grupo de 235 

Estudos em Operações Unitárias- GEOP, coordenado pelo Professor William James Nogueira 

Lima, no período de 2017 a 2021. Parecer 197/2021 - Processo: 23072.203126/2021-29 - 

Interessado: Professora Rúbia Santos Fonseca - Assunto: Aprova Relatório de Gestão do  Grupo 

de Estudos em Reprodução, Fenologia e Florística de Vegetações Sazonais- REFFLOR, 

coordenado pela Professora Rúbia Santos Fonseca, no período de 2018 a 2021. Parecer 240 

196/2021 - Processo: 23072.243708/2021-48 - Interessado: Professor Rodinei Facco Pegoraro 

- Assunto: Aprova a criação do Grupo de Estudos em Nutrição de Plantas e Uso de Resíduos 

na Agricultura- GENURA - ASSUNTO: CRIAÇÃO DE GRUPO DE PESQUISA - Parecer 

Nº187/2021 - Processo: 23072.231272/2021-44 - Interessado: Professores Alcinei Místico 

Azevedo e Walmir Matos Caminhas (ENG/UFMG) - Assunto: Aprova a criação do "Grupo de 245 

Pesquisa em Inteligência Artificial Aplicada às Ciências Agrárias: Foco na Indústria Agrícola 

4.0" - ASSUNTO: REDOC'S E PROGRESSÕES DOCENTES - Parecer Nº177/2021 - 

Processo 23072.231482/2021-32 - Interessado: Professora Clivia Carolina Fiorilo Possobom - 

Assunto: Aprova Relatório Docente 2019 e 2020 - Parecer Nº178/2021 - Processo 

23072.231482/2021-32  - Interessado: Professora Clivia Carolina Fiorilo Possobom - Assunto: 250 

Aprova Progressão Funcional Docente, do Nível I para o Nível II da Classe C – Adjunto.  

ASSUNTO: PORTARIAS - PORTARIA Nº 7121 - Processo: 23072.217551/2020-14 - 

Interessado: Colegiado Curso Mestrado Alimentos e Saúde - Assunto: Aprova o Resultado da 

Eleição de Representantes Docentes e nomeia os membros eleitos. PORTARIA Nº 7124 - 

Processo: 23072.224584/2020-11 - Interessado: Colegiado do Programa de Produção Vegetal 255 

- Assunto: Aprova o Resultado da Eleição de Representantes Docentes e nomeia membros 
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eleitos.  PORTARIA Nº 7236 - Processo: 23072.247906/2021-81 - Interessado: Professor 

Bruno Alexander Nunes Silva - Assunto: Comissão Avaliadora de Promoção Docente para 

Classe Associado. 3. Apreciação da minuta do Regulamento de funcionamento do 

Centro de Extensão (apresentada pela Comissão Colegiada Especial do Cenex-ICA). 260 

Tomando este assunto, o Professor Leonardo Tuffi esclareceu que, em decorrência da 

publicação da Resolução 06/2020 – do Conselho Universitário da UFMG o Colegiado Especial 

do Cenex da Unidade apresentou uma proposição do seu Regulamento Interno, para aprovação 

na Congregação e posterior encaminhamento à Câmara de Extensão da Universidade. O Diretor 

falou que considera esse um momento importante e de grande avanço para a estruturação e 265 

organização daquele órgão.  Por oportuno, passou a palavra ao Professor Paulo Sérgio que 

lembrou que o Cenex funcionava de acordo às normas de cada Unidade e não existia 

institucionalização desse órgão que não se encaixava no organograma da Universidade. 

Segundo ele, houve uma longa discussão para se chegar a um formato ideal de uniformização, 

dentro das normas regimentais da Universidade e, por isso, considera este ser um momento 270 

muito importante, visto que a regulamentação possibilita ao Cenex atuar como Colegiado 

Especial.   Em seguida, o Professor Leonardo Tuffi colocou em discussão a proposta 

apresentada pela Comissão Colegiada do Centro de Extensão da Unidade. Após apreciação, a 

Congregação aprovou, em grupo, o documento apresentado. Em seguida, fez-se a discussão dos 

capítulos e seus destaques. Terminada a discussão, e não havendo destaques a registrar, o 275 

Regulamento de funcionamento do Cenex foi aprovado por unanimidade, recomendando-se 

apenas a formatação e/ou revisão do texto de acordo com as normas da redação oficial, bem 

como correções ortográficas e linguísticas, se necessário. 4. Processo - 23072.231668/2021-

91 - Recurso interposto pelo discente Gledson Hermenegildo de Paiva - Engenharia 

Agrícola Ambiental; 4.1 Apreciação do Parecer emitido pelo Professor Charles Martins 280 

Aguilar. Antes da discussão do assunto, o Professor Leonardo Tuffi apresentou 

esclarecimentos sobre o processo em questão.  Com a palavra, o Professor Hélder Augusto disse 

que achou importante ouvir o professor responsável pela disciplina, no caso, o Professor 

Flaviano Silvério  e, ao ensejo, parabeniza a iniciativa do Colegiado do curso por acompanhar 

a orientação do docente, porque observou que há grandes inconsistências no conteúdo 285 

programático e na carga horária das disciplinas apresentados pelo discente. Pedindo a palavra, 

o Professor Paulo Sérgio disse que o Curso de Agronomia recebe grande quantidade de 

discentes transferidos de outros Campi, com disciplinas e ementas diferentes e que 10 a 15% 
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dos estudantes do curso são vindos de transferência de outras Instituições de Ensino, motivo 

pelo qual reforça a necessidade de um banco de dados, pois acha interessante se ter uma 290 

normativa para subsidiar tomada de decisão por parte dos colegiados e disse que o Colegiado 

de Agronomia criou um banco de dados de ementas de várias Instituições para consulta e 

facilitação de acesso aos vários cursos. A Conselheira Maria de Fátima Gonçalves pergunta se 

o fato do Professor Charles Martins ter feito a primeira avaliação com relação à disciplina e 

sendo nomeado parecerista não influenciaria nisso, gerando conflito. O Professor Leonardo 295 

Tuffi explicou que os três professores da disciplina foram apenas consultados, a decisão do 

indeferimento foi do Colegiado, não havendo, nesse ato, a interferência do Prof. Charles 

Aguilar. Com a palavra, a conselheira Rachel Bragança disse ter sido orientada a se abster de 

votar nesse assunto em razão do parecerista ter participado do processo. Segundo ela, o 

parecerista poderia ter sido outro, embora considere que o recurso do discente foi inconsistente. 300 

Após apreciação do assunto, a Congregação DECIDIU, por unanimidade, pelo 

INDEFERIMENTO do recurso interposto pelo discente GLEDSON HERMENEGILDO DE 

PAIVA, em face da decisão do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental da Unidade. 

Para tomar esta decisão, a Congregação levou em consideração as argumentações apresentadas 

nos seguintes documentos: 1 - O Parecer do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental 305 

que se decidiu pelo INDEFERIMENTO do pedido de aproveitamento de estudos pleiteado pelo 

interessado; 2 - O Parecer final emitido pelo Professor Charles Martins Aguilar, nomeado 

Parecerista pela Diretoria da Unidade, que votou pelo INDEFERIMENTO do recurso, por 

considerar que o “documento apresentado pelo discente na forma de plano de ensino não traz 

consigo e não goza das ementas necessárias e também dos conteúdos programáticos essenciais 310 

à dispensa/aproveitamento de estudos da Atividade Acadêmica Curricular de Fundamentos de 

Química, por não haver equivalência destes pontos principais, apresentando extensa 

discrepância em seus conteúdos”, acompanhando, portanto, o parecer do Colegiado do Curso; 

3 -  Além do exposto acima, a Congregação ponderou que o discente não apresentou nenhum 

fato  novo fundamentado para justificar  a sua interposição de recurso à decisão  do Colegiado 315 

do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental.  5. Proposta de Readequação/ nova utilização 

dos espaços, atualmente usados pelos Setores Administrativos do Bloco A e B do Instituto 

de Ciências Agrárias-UFMG - para conhecimento e discussão da Congregação. Antes de 

apresentar a proposta de readequação dos espaços, realizada por Comissão designada por 

Portaria da Direção, o Professor Leonardo Tuffi achou prudente esclarecer que a atribuição de 320 
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estruturação de espaços nas Unidades e determinação de coordenação desses espaços é da 

Reitoria da UFMG, que por sua vez, delega essa função às Pró-Reitorias e Diretores das 

Unidades. Explicou que para essa finalidade, a Diretoria do ICA nomeou uma Comissão 

(formada pelos Professores Luiz Arnaldo, André Luiz, Janaína Teles, Charles Martins e pelos 

técnicos-administrativos João Victor,  Huggo Rhodrigo e Maria Cecília Dias), para estudo de 325 

readequação e reutilização dos espaços e quis trazer para a Congregação  para discutir e opinar 

a respeito, visto ser um ponto importante para a nossa Universidade e principalmente para a 

Unidade, uma vez que se trata da movimentação e reutilização dos espaços. Prosseguindo, 

esclareceu que com o término da parte administrativa e das salas de aulas do CAAD, e agora 

com a ligação dos cabos da nova subestação de energia pela CEMIG, haverá a mudança dos 330 

setores administrativos para o novo prédio. Essa mudança já estava prevista, desde a gestão do 

Prof. Delacyr Brandão e Flávio Pimenta, quando houve a elaboração dos projetos de reforma 

do administrativo do CAAD, que passará a abrigar as seções administrativas hoje existentes 

nos Blocos A e B, havendo a liberação desses espaços. Por oportuno, explicou que a nova 

utilização das instalações prediais não poderá sofrer mudanças estruturais, ou seja, não pode 335 

haver realização de obras, mas apenas readequação dos espaços. Observou que ambos os 

prédios do Bloco A e B possuem rede elétrica inadequada, antiga e mal condicionada, que tem 

que ser trocada totalmente. O mesmo acontece com a parte hidráulica dos dois prédios. 

Continuando, observou que o telhado do Bloco A precisa ser reformado em algumas partes e o 

do Bloco B totalmente trocado por ser de telhas de amianto. Oportuno, observou que no Bloco 340 

A devem ser mantidas algumas salas para as aulas teóricas, que precedem as aulas práticas, em 

função da distância e do pouco tempo, entre uma aula prática e teórica, para deslocamento dos 

alunos. Esclareceu que as solicitações recebidas foram registradas e a Comissão procurou 

atender a todas as demandas encaminhadas pela Diretoria da Unidade, a partir daquelas 

enviadas pelos docentes e das informações obtidas por meio do questionário e, considerando-345 

se as mudanças como adaptação/manutenção e não como obras. Ao iniciar o assunto, o 

Professor Leonardo Tuffi apresentou aos Conselheiros o Ofício 2/2021/ICA-AGA-UFMG, 

dirigido ao Diretor, pela Comissão, presidida pelo Professor Luiz Arnaldo Fernandes, que 

dispõe sobre a descrição dos espaços a serem disponibilizados e as respectivas propostas de 

ocupação das instalações prediais do Bloco A e B e C. Em anexos, a Comissão também 350 

apresentou os mapas de ocupação atual e a proposta de ocupação dos espaços acima referidos. 

Ainda com a palavra, o Diretor explicou que alguns espaços não foram atendidos porque não 
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serem condizentes com o convívio com os atuais espaços/laboratórios existentes. Posto isto, o 

Presidente da Congregação alertou que ainda não há recursos disponíveis, primeiramente tem 

que se fazer a elaboração dos projetos. Oportuno, ele lembra que a Diretoria não vai aceitar que 355 

esses espaços, assim que destinados ao novo uso, sejam ocupados imediatamente, dada a 

necessidade da reforma somente após a reforma, em função da atual carga elétrica e da rede de 

energia existente, bem como das condições físicas atuais. Em seguida, alguns conselheiros 

manifestaram opinião sobre a proposta apresentada. A conselheira Maria de Fátima Gonçalves 

lembrou que trabalha em três laboratórios do Bloco A e vê realmente a necessidade de troca da 360 

rede elétrica que é muito instável, dizendo ser necessário fazer as readequações, em função de 

equipamentos que demandam a rede, disse que acha importante fazer um estudo dos riscos de 

prédios onde fica cada laboratório e citou a necessidade da instalação de equipamentos de 

segurança. Com a palavra, Prof. Leonardo Tuffi lembra que só os Engenheiros de Segurança 

do Trabalho podem fazer esse serviço, momento em que lembra que a Unidade precisa de um 365 

profissional com essa formação. Com a palavra, o Professor Hélder Augusto faz uma 

observação com relação aos espaços que estão sendo propostos, que haja inversão do espaço 

destinado ao Prof. Igor Brandi para o espaço da infraestrutura e a área de herbário para a 

Professora Cristina Sá Fortes. Tomando a palavra, a Professora Janaína Teles explica que a 

Comissão procurou atender aos pedidos requeridos e, de acordo com a metragem aproximada 370 

dos espaços a serem disponibilizados. Pedindo a palavra, a Professora Claudia Regina 

parabeniza a colocação da Maria de Fátima Gonçalves em relação à promoção da segurança na 

Unidade e disse que não foi ouvida sua solicitação à Diretoria, que foi feita em 2018, e pergunta 

se houve um ranqueamento sobre as solicitações por parte da Comissão, visto que o seu pedido 

de cessão de espaço, de 50 metros  quadrados, para atendimento como  NAI (Núcleo de 375 

Acessibilidade e Inclusão), que segundo ela, tem uma representatividade importante da 

Unidade, não foi atendido. Continuando, Professora Claudia Regina disse que precisa 

necessariamente de um espaço e que a sala da Diretoria atenderia para atendimento das ações 

do NAI. Em resposta, o Professor Leonardo Tuffi fala que a demanda é da Unidade, o que está 

sendo trazida é uma proposta, não há possibilidade de atender a todos, lembra que o espaço do 380 

Cenex também não atenderia a demanda da Professora Claudia Regina que, agora, solicita a 

área da Diretoria e que alguns pedidos serão preteridos por falta de recursos e diz que “chateia 

muito algumas falas que não são institucionais e sim pessoais”. A professora Claudia Regina 

pede desculpas por alguma fala mal-entendida, e diz que antigamente, quando abraçou esse 
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projeto, havia apenas uma discente com deficiência na Unidade e que, atualmente, são treze 385 

discentes, reforçando que o espaço da Diretoria será ideal para o NAI. Com a palavra, a 

Professora Janaína Teles fala que a Comissão não observou o histórico dos pedidos, apenas as 

áreas requeridas. Com a palavra, o Professor Paulo Sérgio lembra que alguns espaços do Bloco 

A sofreram mudanças ao longo do percurso, foram reformados em salas de aulas, setores 

administrativos e laboratórios, mas enfatiza que já houve grande melhoria em termos de 390 

espaços. Acha que a Comissão tentou atender às demandas, mas “nunca teremos uma situação 

ideal, talvez uma melhor configuração”, e não há muita margem para alteração, não há como 

conseguir um espaço ideal, acha importante e que sejam aproveitados os espaços do bloco A e 

B, com horizonte de melhoria, e completa: “no momento não há como resolver tudo”, e também 

acha importante a ocupação dos espaços somente após as reformas. O Professor Pedro 395 

Guilherme pede a palavra e faz questionamento sobre o envio dos e-mails, se todos receberam, 

ou somente para algumas pessoas que enviaram suas demandas de espaços. Em resposta, o Prof. 

Leonardo Tuffi disse não mandou e-mail para a comunidade, e passou para a Comissão as 

demandas recebidas anteriormente, não todas, buscando a adequação do pedido aos espaços 

requeridos, mas que o docente ainda pode enviar o seu pedido à Diretoria. O Professor Pedro 400 

Guilherme considera ser importante levar em consideração como critério da readequação dos 

espaços o fato do interessado já possuir outra área ou espaço na Unidade. O Professor Leonardo 

Tuffi disse que traz esse assunto à Congregação para melhoria da proposta e que se o docente 

tem alguma demanda, pode encaminhá-la à Diretoria. Com a palavra, a Rachel Bragança fala 

de uma demanda reprimida e solicita a liberação do espaço da Sala da Revista das Ciências 405 

Agrárias, na Biblioteca da Unidade, para agregar cerca de 190 armários para uso dos alunos, 

sugerindo a migração da Sala da Revista Ciências Agrárias para outro espaço do Bloco A ou B. 

O Professor Leonardo Tuffi disse ter anotado essa solicitação. O Professor Hélder Augusto pede 

um aparte e endossa a fala da Professora Cláudia Regina e disse que lembra de reunião 

acontecida com a Professora Adrianna Valadão, ocasião em que fez cobrança sobre a 410 

necessidade de um braço de extensão do programa do NAI nesta Unidade, enfatizando que 

confessa que deveria ter feito questionamento de previsão de inserção desse projeto no ICA ao 

plano de trabalho da Professora Sandra Goulart no novo Reitorado. Disse que acha importante 

refletir sobre os investimentos de infraestrutura que estão sendo projetados, o que irá gerar 

despesas de custeio no médio e longo prazo. Prosseguindo nos assuntos da pauta, a 415 

Congregação apreciou o item 6. Recomposição de vagas de Representantes Docentes do 

Ata Oitava Reunião da Congregação - 29 out 2021 (1183475)         SEI 23072.201148/2022-35 / pg. 13



 

 

Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos. Com a palavra, a Professora Cláudia 

Regina Vieira, Coordenadora do Curso, prestou esclarecimentos quanto à sugestão dos nomes 

apresentados. Ao acatar a sugestão encaminhada pela Coordenação do Colegiado do Curso, a 

Congregação aprovou, por unanimidade, e com abstenção de interessados, a indicação dos 420 

seguintes nomes: Professora Caroline Liboreiro Paiva – titular, Professora Roberta Torres 

Careli – suplente; Professora Juliana Pinto de Lima – titular, Professora Gevany Paulino de 

Pinho – suplente; Professor William James Nogueira Lima – titular, Professor Ulisses Alves 

Pereira – suplente. Dando prosseguimento à pauta, a Congregação discutiu o item 

7. Apreciação da situação dos Grupos de Estudos da Unidade - de acordo com a Resolução 425 

ICA-02/2017 – em anexo. Inicialmente, o Professor Leonardo Tuffi falou dos esforços 

envidados pela Diretoria, com apoio da Secretaria Geral,  no sentido de buscar a atualização 

dos grupos existentes junto aos docentes da Unidade, inclusive com prorrogação de prazos. Por 

intermédio do Ofício nº 210/2021/ICA-DIR-UFMG, o Professor Leonardo David Tuffi Santos, 

na qualidade de Presidente da Congregação, submete ao egrégio colegiado, para apreciação e 430 

deliberação, a manutenção e extinção de Grupos de Estudos da Unidade, conforme listagens 

anexas ao ofício, que são: 1) Grupos de Estudos com Informações atualizadas e, portanto, 

atendem aos requisitos do Art. 4º da Resolução ICA-02/2017 e 2) Grupos de Estudos com 

pendências de atualização, ou seja, que estão em desacordo com a referida resolução. Após 

apreciação do assunto e, em decorrência da desatualização de informações e em atendimento 435 

ao Art. 12 da Resolução 02/2017, de 20/06/2017, a Congregação decidiu-se, por unanimidade, 

pela extinção dos seguintes grupos de estudos:  - Grupo de Estudos em Animais Silvestres- 

GAS; - Grupo de Estudos em Ecologia, Meio Ambiente e Recursos Naturais- ECOAR; - Grupo 

de Estudos em Etologia e Bem-Estar Animal- GEBEA; - Grupo de Estudos em Manejo 

Florestal- NEMAF; - Grupo de Estudos em Recursos Hídricos do Semiárido- GERHISA; - 440 

Grupo de Estudos em Resíduos, Agroecologia e Água Unitárias- GERAAGUA; - Grupo de 

Estudos em Resíduos Sólidos, Impactos e Ações Socioambientais- GERAÇÕES; - Grupo de 

Estudos em Segurança Alimentar- GESA; - Grupo de Estudos em Silvicultura e Recuperação 

de Áreas Degradadas- SEMEAREAS; - Grupo de Estudos em Zooterapia e Terapias 

Ocupacionais- GEZTO; - Grupo de Núcleo de Estudos em Máquinas e Mecanização Agrícola- 445 

NEMMAPE; - Grupo Interdisciplinar Jovens Educadores Ambientais- JEA; - Núcleo de 

Desenvolvimento em Produção e Tecnologia de Sementes- SEMENTEC; - Núcleo de Estudos 

Científicos e Tecnológicos em Apicultura- NECTA; - Núcleo de Estudos em Aquacultura- 
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NEAQUA; - Núcleo de Estudos em Geotecnologia- NEGEO; - Núcleo de Estudos em Produção 

de Insetos para Alimentação- NEPIA; - Núcleo de Pesquisas e Estudos em Insumos, Produção 450 

e Cultura Cervejeira- BEER BRAIN LAB; - Núcleo de Estudos em Produção e Tecnologia de 

Cereais- NEPROTEC. 2- Em decorrência da solicitação de encerramento das atividades, por 

parte dos interessados: - Grupo de Estudos em Cultura de Tecidos- GECULT; - Grupo de 

Estudos em Sistemas Florestais e Silvicultura- GESAF's. Cabe ressaltar que os grupos extintos 

podem vir a ser reativados mediante atendimento das devidas atualizações, nos termos da 455 

referida normativa, e após submissão de proposta à Congregação. 8.  Nomeação de 

Supervisores para Acompanhamento dos Docentes recém contratados do Quadro de 

Pessoal Docente da UFMG: 8.1. Professora Lucinéia Lopes Bahia Ribeiro; 8.2. Professor 

Mario Daniel Huaman Bolaños. Tomando este último ponto de pauta, a Congregação 

procedeu à nomeação de supervisores para acompanhamento dos docentes em estágio 460 

probatório, nos termos da Resolução 30-A de 1999, do Conselho Universitário da UFMG, que 

regulamenta o estágio probatório dos professores no âmbito desta Universidade,  indicando os 

nomes: do Professor Handerson Leônidas Sales, como supervisor da Professora Lucinéia Lopes 

Bahia Ribeiro e da Professora Cláudia Regina Vieira para supervisão do Professor Mario Daniel 

Huaman Bolaños.  Por oportuno, o Professor Pedro Guilherme perguntou qual seria a função 465 

do supervisor. Em resposta, o Professor Hélder Augusto explicou que o supervisor deve 

acompanhar o desempenho acadêmico e administrativo do docente, orientar e supervisionar 

suas atividades conforme normativas da Instituição e do serviço público federal, bem como 

quanto aos planos de trabalho aprovados do docente recém-contratado. Dada a palavra livre, e 

ao ensejo, o Professor Leonardo Tuffi, a pedido do Servidor Valdenir (do setor financeiro), 470 

comunicou a mudança do prazo final para empenho dos recursos do PROAP, antecipado para 

o dia 15 de novembro, motivo pelo qual alerta aos Coordenadores de cursos para avaliarem as 

suas contratações em tempo hábil. Não havendo outra manifestação na palavra livre, finalizando 

a sessão, Professor Leonardo Tuffi agradeceu a presença de todos, o apoio das Secretárias 

Aparecida e Priscila e encerrou a sessão, e Eu, Maria Aparecida Santos, lavrei a presente ata 475 

que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Montes Claros, 29 de outubro de 

2021.   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.201148/2022-35  

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  Ata
da Oitava Reunião Ordinária da Congregação da Unidade, realizada em 29 de outubro  de 2021,
aprovada em reunião do dia 10 de dezembro 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 presentes da Congregação,
listados abaixo. 

 

Conforme Regimento Geral da UFMG, Art. 17, cada reunião será registrada em ata, lavrada pelo
secretário, discu da e aprovada em reunião posterior, culminando com a assinatura do documento
por todos os membros participantes de sua aprovação.

 

Conforme §4º do Regimento Geral da UFMG, a re ficação (ressalva) da ata da reunião antecedente
será consignada na reunião em que a solicitação for solicitada.

 

Professor Theles  de Oliveira Costa

Professor Ernane Ronie Martins

Professora Fabiana Ferreira

Professor Rodolpho César dos Reis Tinini

Professora Claudia Regina Vieira

Professor Carlos Alberto de Araújo Junior

Professor Felipe Gomes da Silva

Professora Sílvia Nietsche

Professor Fausto Makishi

Professor Christian Dias Cabacinha

Professor Sérgio Henrique de Sousa Santos

Professora Roberta Torres Careli

Professora Janaína Teles de Faria
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Professor Cledinaldo Aparecido Dias

Professor Pedro Guilherme Lemes Alves

Josiel Machado Santos

 

 

 

 

 

 

Montes Claros, 07 de janeiro de 2022.
 
 

MARIA APARECIDA SANTOS
Secretária-Geral 

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Santos, Chefe de secretaria, em
07/01/2022, às 16:00, 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 Leonardo David Tuffi Santos, Diretor(a), em
07/01/2022, às 16:48, 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
10/01/2022, às 16:47, 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 11/01/2022, às 10:53, 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 Theles de Oliveira Costa, Coordenador(a) de curso,
em 11/01/2022, às 10:59, 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 Fabiana Ferreira, Subcoordenador(a), em
11/01/2022, às 12:48, 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 Pedro Guilherme Lemes Alves, Membro, em
11/01/2022, às 13:58, 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 Sergio Henrique Sousa Santos, Professor do
Magistério Superior, em 12/01/2022, às 14:00, 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 Ernane Ronie Martins, Professor do Magistério
Superior, em 12/01/2022, às 14:13, 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 Claudia Regina Vieira, Professora do Magistério
Superior, em 12/01/2022, às 14:16, 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 12/01/2022, às 14:31, 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 Carlos Alberto Araujo Junior, Coordenador(a) de
curso, em 13/01/2022, às 12:15, 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 Cledinaldo Aparecido Dias, Professor do Magistério
Superior, em 14/01/2022, às 09:50, 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, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 14/01/2022, às 11:22, 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 Roberta Torres Careli, Professora do Magistério
Superior, em 14/01/2022, às 16:34, 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 Rodolpho Cesar dos Reis Tinini, Coordenador(a) de
curso, em 25/01/2022, às 10:49, 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 Felipe Gomes da Silva, Professor do Magistério
Superior, em 26/01/2022, às 10:19, 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
1183455 e o código CRC 98575FA3.

Referência: Processo nº 23072.201148/2022-35 SEI nº 1183455

Despacho ICA-DIR 1183455         SEI 23072.201148/2022-35 / pg. 18



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.201148/2022-35  

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 assinei a  Ata
da Oitava Reunião Ordinária da Congregação da Unidade, realizada em 29 de outubro  de 2021,
aprovada em reunião do dia 10 de dezembro de 2021, a qual, após ter sido lida e aprovada, recebeu a
assinatura do Diretor, Presidente da Congregação, Professor Leonardo David Tuffi Santos, do Vice-
Diretor, Professor Hélder dos Anjos Augusto, e dos demais membros presentes da Congregação.

 

Conforme Regimento Geral da UFMG, Art. 17, cada reunião será registrada em ata, lavrada pelo
secretário, discu da e aprovada em reunião posterior, culminando com a assinatura do documento
por todos os membros participantes de sua aprovação.

 

Conforme §4º do Regimento Geral da UFMG, a re ficação (ressalva) da ata da reunião antecedente
será consignada na reunião em que a solicitação for solicitada.

 

Montes Claros, 13 de janeiro de 2022.

 

Maria Aparecida Santos

Secretária-Geral do ICA-UFMG

 

Assinam: 

 

Professora Janaína Teles de Faria

Rachel Bragança de Carvalho Mota

Josiel Machado Santos

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Santos, Chefe de secretaria, em
13/01/2022, às 09:10, 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 Josiel Machado Santos, Bibliotecário-
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Documentalista, em 13/01/2022, às 09:42, 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 Rachel Braganca de Carvalho Mota, Bibliotecária-
Documentalista, em 13/01/2022, às 11:39, 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 Janaina Teles de Faria, Professora do Magistério
Superior, em 14/01/2022, às 09:35, 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
1191452 e o código CRC 0CC7E0A8.

Referência: Processo nº 23072.201148/2022-35 SEI nº 1191452
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