
ATA N.o 35 – Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quatorze horas 1 
e trinta 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 da 3 
UFSJ – DEZOO. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. Hewerson Zansávio 4 
Teixeira, Chefe do Departamento, os professores efetivos Alexandre Oliveira Teixeira, 5 
Carla Regina Guimarães Brighenti, Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha, 6 
Deodoro Magno Brighenti dos Santos, Fernando de Paula Leonel, Henrique Valentim 7 
Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, Janaina Azevedo Martuscello, Leila de 8 
Gênova Gaya, Leonardo Marmo Moreira, Mário Willian Dávila Dávila, Raquel Moreira 9 
Pires dos Santos Melo e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. O professor Gabriel de 10 
Menezes Yazbeck está em férias regulamentares e a Profa. Renata de Souza Reis 11 
justificou sua ausência. O professor Emerson Zumpichiatti Arruda não encaminhou 12 
justificativa de ausência por escrito. Nos informes, o presidente reforçou a 13 
necessidade de uma leitura atenta à instrução normativa nº 5, do Ministério do 14 
Planejamento, Orçamento e Gestão, de 27 de junho de 2014, que orienta sobre os 15 
procedimentos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 16 
contratação de serviços. Uma cópia da instrução normativa será enviada para o e-mail 17 
dos professores. O presidente informou sobre os prazos do planejamento de 18 
necessidades de 2014 e pediu a todos que dessem uma lida no edital. A Profa. 19 
Janaína informou aos presentes que a proposta de Pós-Graduação do DEZOO já 20 
havia sido enviada para a Capes. O Presidente pôs em discussão a pauta do dia, 21 
quando da convocação da Assembléia que fora aprovada com o seguinte item: 1) 22 
Redistribuição do encargo didático Estatística para Ciências Biológicas. O 23 
presidente da Assembléia informou que, com a saída do Prof. Marcos Passini, os 24 
encargos solicitados pela coordenação do curso de Ciências Biológicas ficaram 25 
descobertos. Como a saída do Prof. Marcos ocorreu antes do esperado, a Chefia de 26 
Departamento verificou junto à PROEN a possibilidade de algum professor substituto 27 
de Estatística na casa assumir o encargo emergencialmente, uma vez que nenhum 28 
professor do DEZOO se manifestou em condições de assumir o encargo. O Pró-Reitor 29 
de Ensino de Graduação, Prof. Marcelo Pereira de Andrade, retornou dizendo que não 30 
havia professor substituto de estatística disponível na casa. Indagado sobre a 31 
existência de um professor substituto de estatística no DEPEB afirmou que não 32 
adiantaria consultá-los. Afirmou ainda que o encargo é do DEZOO e que é obrigação 33 
do Departamento fornecer professores para cobrir o encargo. Mencionou ainda que, 34 
quando da apreciação do pedido de redistribuição do Prof. Marcos para UFJF pelo 35 
CONSU, a relatora condicionou, em seu voto, a saída do Prof. Marcos à manutenção 36 
dos encargos. O Presidente da Assembléia leu em voz alta o processo relatado no 37 
CONSU e tal condição não aparece no voto da relatora. No mérito é que a relatora 38 
menciona o voto da Profa. Janaina, relatora no âmbito do DEZOO, que condiciona a 39 
saída do Prof. Marcos desde que o DEZOO se responsabilize pelas disciplinas do 40 
referido professor no curso de Zootecnia. A Profa. Janaína lembrou dos seis 41 
professores que foram para o DCNAT com baixo encargo didático e que poderiam 42 
assumir os encargos deixados pelo Prof. Marcos. A Profa. Carla alertou para que o 43 
problema fosse resolvido de forma definitiva e não somente no semestre corrente. O 44 
Prof. Fernando ressaltou que o perfil do Departamento mudou com a saída de vários 45 
professores da área básica e a contratação de professores da área profissionalizante e 46 
que essa mudança seguiu orientações da própria Reitoria. O Presidente da 47 
Assembléia reforçou a fala do Prof. Fernando ao ler o regimento do DEZOO, aprovado 48 
no CONSU, que diz que o departamento é responsável pela criação, formulação e 49 
execução de projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de Ciência Animal e 50 
suas Tecnologias. Não tem porque um Departamento de Zootecnia ficar suprindo 51 
encargos de Matemática de outros cursos sendo que existem departamentos na UFSJ 52 
criados para esse fim. O Prof. Leonardo lembrou que o DEPEB nunca deu anuência 53 
para os encargos que eles possuem no curso de Zootecnia e que representantes da 54 
administração afirmam que o DEPEB precisa de um curso para resolver o problema do 55 



baixo encargo didático naquele departamento. Com a criação do curso proposto pelo 56 
DEPEB, a questão é como ficam os encargos da Zootecnia sem a anuidade deste 57 
departamento. Os professores Fernando e Carla defendem uma conversa com os 58 
departamentos envolvidos (DEZOO, DEPEB, DCNAT e DEMAT) para uma 59 
negociação. Consultada, a Assembléia indicou que não tem condição de se 60 
responsabilizar pelos encargos de matemática e estatística no curso de Ciências 61 
Biológicas e sugeriu que os departamentos envolvidos deveriam negociar uma nova 62 
distribuição dos encargos visto que estes encargos eram originalmente de 63 
responsabilidade do DEPEB e que houve diminuição de encargos para os professores 64 
daquele departamento, como, por exemplo, com a extinção da disciplina de estatística 65 
para o curso de Educação Física e com novos concursos para professores, oriundos 66 
das aposentadorias dos professores Humberto Lobosque e Waldir Dias, que serão 67 
alocados no DEMAT, conforme acordo realizado no CONSU. Além disso, professores 68 
do DEPEB como Ivan e Ana Paula estão com baixos encargos e já lecionaram a 69 
disciplina de Estatística no curso de Psicologia. Da mesma forma, o professor Antonio 70 
Marcio, professor contratado antes da criação do DEZOO, também já lecionou a 71 
disciplina de Estatística para o curso de Ciências Biológicas. Como, atualmente, tais 72 
professores continuam no mesmo departamento e não houve nenhum novo curso sob 73 
responsabilidade dos mesmos e o DEZOO, por outro lado, vem gradativamente 74 
adequando os docentes nele alocado para o perfil da Zootecnia, julgamos necessário 75 
que os encargos didáticos de Estatística e Matemática para Ciências Biológicas 76 
retornem para o DEPEB ou para o DEMAT assim que as vagas dos professores 77 
aposentados forem para tal departamento. Por ser verdade o aqui relatado, eu, 78 
Rafaela Nunes, Secretária do Departamento de Zootecnia, lavrei a presente ata que, 79 
se aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, oito de agosto de dois 80 
mil e quatorze. 81 
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