
ATA N.o 34 – Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às 1 
quatorze horas e vinte e cinco minutos, na sala 2.08 do prédio da Zootecnia, no 2 
Campus Tancredo Neves da Universidade Federal de São João del-Rei, reuniu-se o 3 
Departamento de Zootecnia da UFSJ – DEZOO. Estavam presentes, sob a 4 
presidência do Prof. Hewerson Zansávio Teixeira, Chefe do Departamento, os 5 
professores efetivos Alexandre Oliveira Teixeira, Daniel de Noronha Figueiredo Vieira 6 
Cunha, Gabriel de Menezes Yazbeck, Hewerson Zansávio Teixeira, Janaina Azevedo 7 
Martuscello, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo Moreira, Marcos de Mendonça 8 
Passini, Mário Willian Dávila Dávila, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata de 9 
Souza Reis e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Os professores Carla Regina 10 
Guimarães Brighenti, Deodoro Magno Brighenti dos Santos, Fernando de Paula 11 
Leonel e Henrique Valentim Nunes Machado justificaram suas ausências. O Prof. 12 
Rilner Alves Flores não participou da reunião por ter sido nomeado para a 13 
Universidade Federal de Goiás. O professor Emerson Zumpichiatti Arruda não 14 
encaminhou justificativa de ausência por escrito. Nos informes, o presidente pediu aos 15 
professores do DEZOO que encaminhassem para o e-mail do departamento as 16 
necessidades de mobiliário e computador para uso em gabinete. O presidente lembrou 17 
da importância de todos participarem da reunião com o Prof. Edênio da CAPES na 18 
segunda feira, dia 30, para tratar da avaliação da proposta de Pós-Graduação do 19 
Departamento. A Profa. Janaína, coordenadora da proposta, relatou a importância da 20 
participação maciça do grupo. A Profa. Leila informou que o armário de aço ao lado da 21 
secretaria do Departamento está à disposição para doação. O presidente lembrou a 22 
todos os presentes que o prazo para o fechamento dos diários é dia 22 de junho de 23 
2014. O presidente reforçou a importância de se divulgar os eventos promovidos pelos 24 
professores do DEZOO junto a Assessoria de Comunicação da UFSJ. Por último, o 25 
presidente informou que foi convidado pelo Pró-Reitor de Ensino de Graduação a 26 
discutir a demanda de professores apresentada pelo DEZOO. A Profa. Janaína pediu a 27 
palavra para informar sobre o projeto de especialização a distância em Produção 28 
Animal e que em breve o assunto será discutido mais aprofundadamente em 29 
Assembléia. O Presidente pôs em discussão a pauta do dia, quando da convocação 30 
da Assembléia que fora aprovada com os seguintes itens e na seguinte ordem: 1) 31 
Consulta sobre o aproveitamento do Concurso CDP 017/2013/UFSJ para 32 
contratação de professor da Área de Ciência dos Solos; 2) Definição de setores 33 
e respectivos responsáveis pela implantação dos setores na Fazenda 34 
Experimental. A reunião prosseguiu com a discussão do 1º item de pauta: 1) 35 
Consulta sobre o aproveitamento do Concurso CDP 017/2013/UFSJ para 36 
contratação de professor da Área de Ciência dos Solos. O presidente da 37 
assembléia informou que o Prof. Rilner foi nomeado, em caráter definitivo, como 38 
docente da Universidade Federal de Goiás, conforme registrado na página 26 da 2ª 39 
seção do D.O.U Nº 114 de 17 de junho de 2014. O formulário de vacância já foi 40 
assinado pela chefia de departamento e o processo encontra-se em tramitação na 41 
UFSJ (Processo nº 23122.102104/2014-88). Em função disto, o presidente colocou em 42 
discussão o aproveitamento do 3º classificado do Concurso CPD 017/2013/CSL/UFSJ. 43 
Esclareceu sobre a impossibilidade de se abrir concurso durante o período eleitoral e 44 
que o Campus Sete Lagoas também utilizaria o resultado do mesmo concurso para 45 
repor sua vaga de Solos. A seguir, passou a palavra aos presentes que manifestaram 46 
no sentido de convocar o terceiro colocado. Aberta a votação, a assembléia aprovou 47 
por unanimidade a convocação do candidato. 2) Definição de setores e respectivos 48 
responsáveis pela implantação dos setores na Fazenda Experimental. Antes de 49 
iniciar o item, o presidente da assembléia se desculpou pela forma com que participou 50 
da inauguração da Fazenda Experimental, uma vez que não houve um convite oficial 51 
ao departamento e que os docentes ficaram sabendo do evento pela página da 52 
Universidade. Em seguida, pediu aos professores interessados em coordenar a 53 
implantação dos setores que se manifestassem. Para o momento, a Profa. Vanusa 54 
assumirá o setor de aves e cunicultura; a Profa. Renata assumirá o setor de aves junto 55 



com a Profa. Vanusa; a Profa. Raquel assumirá o setor de equídeos; a Profa. Leila 56 
assumirá o matadouro escola; o Prof. Daniel se colocou a disposição para colaborar 57 
com os professores Fernando e Henrique na implantação dos setores de bovino e 58 
fábrica de ração; a Profa. Janaína assumirá os setores de forragem, caprino e ovino; o 59 
Prof. Hewerson ficará responsável pelo setor de máquinas. Esses professores serão 60 
nomeados por portaria departamental. Os professores que não se manifestaram 61 
poderão fazê-lo por meio do e-mail do departamento no momento em que julgarem 62 
mais adequado. Por fim, o presidente da assembléia agradeceu a presença de todos e 63 
encerrou a reunião. Por ser verdade o aqui relatado, eu, Rafaela Nunes, Secretária do 64 
Departamento de Zootecnia, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 65 
pelos presentes. São João del-Rei, vinte e sete de junho de dois mil e quatorze. 66 

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________ 67 

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha _____________________________ 68 

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________  69 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 70 

Janaina Azevedo Martuscello _____________________________ 71 

Leila de Gênova Gaya  _____________________________ 72 

Leonardo Marmo Moreira _____________________________ 73 

Marcos de Mendonça Passini  _____________________________ 74 

Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________ 75 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo  _____________________________ 76 

Renata de Souza Reis _____________________________ 77 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 78 


