
ATA N.º 25 – No dia dezoito de outubro de dois mil e treze, às quatorze horas e vinte e 1 
três minutos, na sala 2.08 do prédio da Zootecnia, no Campus Tancredo Neves da 2 
Universidade Federal de São João del-Rei, reuniu-se o Departamento de Zootecnia – 3 
DEZOO. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. Hewerson Zansávio Teixeira, 4 
chefe do Departamento, os professores efetivos: Alexandre Oliveira Teixeira, Carla 5 
Regina Guimarães Brighenti, Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha, Deodoro 6 
Magno Brighenti, Gabriel de Menezes Yazbeck, Gislene Carvalho de Castro, Henrique 7 
Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, Janaina Azevedo Martustello, 8 
Leonardo Marmo Moreira, Marcos Mendonça Passini, Mário Willian Dávila Dávila e 9 
Pedro Claudio Guaranho de Moraes. Os professores Andrey Leonardo Fagundes de 10 
Castro, Fernando de Paula Leonel, Iara de Freitas Lopes, Tatiana Garabini 11 
Cornelissen e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira justificaram as ausências. A Profa. 12 
Raquel Moreira Pires dos Santos Melo encontra-se em licença maternidade. O 13 
presidente prestou esclarecimentos sobre o sumiço do pente de memória do servidor 14 
do departamento. Em seguida, reforçou o aviso dado por e-mail sobre o rateio entre os 15 
professores dos gastos da I Semana Acadêmica de Zootecnia. Ainda, nos informes, 16 
passou a palavra ao Prof. Gabriel para falar sobre materiais de laboratório controlados 17 
pela polícia federal e exército. O Prof. Gabriel se comprometeu em repassar a lista de 18 
materiais para que os professores verifiquem se estão utilizando algum material de 19 
uso controlado. Em seguida, a Profa. Janaína, representante do DEZOO no CONSU, 20 
se queixou da falta de espaço no prédio da Zootecnia e lembrou que ainda temos 21 
salas que estão ocupadas pelo DEPEB. A professora solicitou autorização para 22 
registrar esse fato no CONSU, o que foi acatado. A professora consultou o 23 
departamento sobre uma discussão no CONSU que diz respeito a redução de 24 
encargos didáticos de coordenadores de curso e chefes de departamento. A 25 
assembléia se manifestou contra tal deliberação por entender o DEZOO não dispõe de 26 
professores suficientes para atender todo o PPC. O Prof. Hewerson finalizou os 27 
informes dando as boas-vindas formais ao Prof. Henrique. Em seguida, o presidente 28 
pôs em discussão a pauta do dia, divulgada quando da convocação da reunião, com 29 
os seguintes itens de pauta: 1) Pedido de remoção da Professora Leila de Genova 30 
Gaya do DEPEB para o DEZOO; 2) Autorização para solicitação de conversão da vaga 31 
do servidor Pedro Paulo Ferreira de técnico de laboratório para técnico agrícola; 3) 32 
Convênio UFSJ e Nuccorte (Núcleo de Criadores de Caprinos e Ovinos); 4) 33 
Autorização para Projeto de Extensão – “Grupo de Estudos em Reprodução Animal” e 34 
“Assistência Técnica em Manejo Reprodutivo”; e 5) Transferência dos kits das aulas 35 
práticas de Física para o DCNAT. A pauta foi aprovada, passando-se à discussão de 36 
seus itens: 1) Pedido de remoção da Professora Leila de Genova Gaya do DEPEB 37 
para o DEZOO. O presidente passou a palavra à relatora, Profa. Carla, cujo relatório 38 
segue em anexo, com voto a favor do pedido de remoção da Profa. Leila. Desde já, 39 
ficou estabelecido que, como na remoção dos professores Andrey, Gislene, Iara, 40 
Pedro, Patrícia e Tatiana do DEZOO para o DCNAT, também, neste caso, a remoção 41 
se daria sem a contrapartida de vaga ao DEPEB, uma vez que a Profa. Leila traria 42 
para o DEZOO os encargos didáticos que, normalmente, estão sob sua 43 
responsabilidade até então. O presidente abriu a palavra à assembléia, que discutiu 44 
prolongadamente o assunto. Ficou decidido que a Prof. Leila se comprometeria com, 45 
pelo menos, três disciplinas. Posta a matéria em votação, a assembléia, 46 
unanimemente, aprovou a vinda da Profa Leila, juntamente com seus encargos, porém 47 
sem a contrapartida de vaga ao DEPEB pelos motivos já expostos. 2) Autorização 48 
para solicitação de conversão da vaga do servidor Pedro Paulo Ferreira de 49 
técnico de laboratório para técnico agrícola; Dada a carência de técnicos agrícolas 50 
no DEZOO (apenas um), o aumento da demanda dos setores de animais, os pedidos 51 
feitos por vários professores do DEZOO e a transferência do servidor Pedro Paulo 52 
Ferreira à UFJF, com contrapartida de vaga à UFSJ, o chefe de departamento solicitou 53 
autorização da assembléia departamental para conversão da referida vaga de técnico 54 
de laboratório para técnico agrícola. Segundo o presidente, a vaga de técnico agrícola 55 



seria de melhor proveito para o departamento. O Prof. Gabriel alertou para a 56 
necessidade de técnicos de laboratório. Esse problema poderia parcialmente resolvido 57 
com a ajuda do técnico Antônio Helvécio que se encontra no Laboratório de Nutrição. 58 
Aberta a votação, a assembléia departamental autorizou, por unanimidade, a 59 
conversão da vaga para técnico agrícola. 3) Convênio UFSJ e Nuccorte (Núcleo de 60 
Criadores de Caprinos e Ovinos). O relato foi lido pelo Prof. Marcos, uma vez que o 61 
Prof. Fernando justificou sua ausência. Foi feita uma análise do documento que 62 
formaliza o convênio entre a Nuccorte e a UFSJ e expôs a importância deste para o 63 
DEZOO. Após a discussão, o assunto foi colocado em votação tendo sido aprovado 64 
por todos os presentes. 4) Autorização para Projeto de Extensão – “Grupo de 65 
Estudos em Reprodução Animal” e “Assistência Técnica em Manejo 66 
Reprodutivo”. O relato foi feito pela própria requisitante, Profa. Aline, pedido a 67 
autorização de execução dos dois projetos de extensão. A autorização de execução foi 68 
aprovada por unanimidade. Na mesma ocasião, o presidente da Assembléia solicitou a 69 
aprovação, para fins de registro no Intelecto, do Projeto Agrobio com a participação da 70 
Profa. Gislene que fora substituída pelo Prof. Daniel. O projeto foi aprovado com a 71 
concordância de todos. 5) Transferência dos kits das aulas práticas de Física para 72 
o DCNAT. O chefe de departamento solicitou autorização da assembléia 73 
departamental para que os kits pedagógicos de Física fossem transferidos para o 74 
DCNAT. Justificou que, com a remoção do Prof. Pedro Cláudio Guaranho de Moraes 75 
para o DCNAT, a disciplina de Física passou a ser de responsabilidade daquele 76 
departamento. Argumentou, também, que o DEZOO não dispõe de um técnico 77 
adequado para a montagem das práticas de física. Com a transferência dos kits, além 78 
da liberação de espaço, o material seria mais bem utilizado no DCNAT. O pedido de 79 
autorização foi posto em votação e aprovado por 11 votos a favor e as abstenções dos 80 
professores Daniel e Janaína. Por ser verdade o aqui relatado, eu, Rafaela de Fátima 81 
Nunes, secretária do Departamento de Zootecnia, lavrei a presente ata que, se 82 
aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, dezoito de outubro de 83 
dois mil e treze.  84 
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