
ATA N.º 28 – Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezessete 1 
horas, 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, Daniel de 5 
Noronha Figueiredo Vieira Cunha, Deodoro Magno Brighenti, Fernando de Paula 6 
Leonel, Gabriel de Menezes Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson 7 
Zansávio Teixeira, Janaina Azevedo Martuscello, Leonardo Marmo Moreira, Marcos 8 
Mendonça Passini, Mário Willian Dávila Dávila, Renata de Souza Reis e Vanusa 9 
Patrícia de Araújo Ferreira. A Profa. Raquel Moreira Pires dos Santos Melo encontra-10 
se em licença maternidade. O presidente pôs em discussão a pauta do dia, divulgada 11 
quando da convocação da reunião, a saber: 1) Providências a serem tomadas em 12 
função de problemas no Capril. A reunião começou com a Prof. Janaína fazendo um 13 
relato dos problemas que tem acontecido durante sua coordenação no Capril. Entre 14 
esses problemas destacam-se: a reforma do capril, que fora solicitada em 2011, teve o 15 
dinheiro liberado, mas não executado; pedido de instalação hidráulica e elétrica, por 16 
mais de uma ocasião, assim como um funcionário para dar apoio ao funcionamento do 17 
capril; pedido de cerca; e reparos no banheiro. O único pedido efetivamente atendido 18 
foi a aquisição de feno e ração. A professora relata que as cabras chegaram à UFSJ 19 
em uma situação muito crítica, doentes e subnutridas. Duas vieram a óbito. Os 20 
remédios para o tratamento das cabras têm sido comprados pela professora, alunos e 21 
o técnico Caio. Para ajudar na operação do capril foi conseguido 4 alunos bolsistas 22 
junto ao setor de apoio ao estudante. Um desses alunos reclamou junto ao setor de 23 
estar trabalhando nos finais de semana, o que é proibido. A professora justificou-se 24 
dizendo desconhecer tal proibição e estranhou o fato da aluna não ter conversado com 25 
ela antes. A reclamação provocou a visita da assistente social e da psicóloga da UFSJ 26 
à professora para esclarecimentos. Posteriormente, essa mesma aluna, no dia 30 de 27 
janeiro de 2013, na aula de Microbiologia, com o professor José Batista se queixou do 28 
trabalho realizado no capril tendo, inclusive, relatado que as cabras estavam com 29 
linfadenite caseosa e que os alunos estariam correndo risco de pegar a doença; que a 30 
professora abre as feridas dos animais e que os deixam com a ferida aberta; que a 31 
professora não comparece ao capril; que o técnico agropecuário não respeita os 32 
horários da aplicação do antibiótico; que a ração está com ratos; que no lugar de luvas 33 
tem sido utilizado sacola plástica de supermercado. Essas acusações foram 34 
contestadas pelos próprios alunos durante a aula do referido professor. No entanto, de 35 
alguma forma esse relato chegou ao conhecimento da Sociedade Protetora dos 36 
Animais que já agendou uma reunião. Diante disso, a professora responsável 37 
manifestou o interesse em deixar a coordenação do Capril, pois não tem condições de 38 
trabalhar de forma tão precária e ainda tendo que ministrar 16h de aula por semana, 39 
inclusive com disciplina nova que não é de sua área. Os professores se manifestaram 40 
a favor da situação, tendo sido solidários à professora e reconhecendo seu esforço. O 41 
chefe de departamento, então propôs uma reunião com a Reitora a fim de expor a 42 
situação do capril, bem como outras pendências como a implantação da fazenda, a 43 
ocupação do 3º andar do prédio da Zootecnia, a questão das vagas de técnicos e 44 
professores e outras demandas que foram solicitadas e não atendidas. Os professores 45 
concordaram com o encaminhamento e deliberaram por unanimidade por uma reunião 46 
do DEZOO com a Reitoria. Por ser verdade o aqui relatado, eu, Hewerson Zansávio 47 
Teixeira, Chefe do Departamento de Zootecnia, lavrei a presente ata que, se aprovada, 48 
será assinada pelos presentes. São João del-Rei, cinco de fevereiro de dois mil e 49 
quatorze.  50 
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