
ATA N.º 42 – Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quinze 1 
horas e trinta minutos, na sala 2.08 do prédio da Zootecnia, no Campus Tancredo 2 
Neves da Universidade Federal de São João del-Rei, reuniu-se o Departamento de 3 
Zootecnia – DEZOO. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. Hewerson 4 
Zansávio Teixeira, Chefe do Departamento, os professores efetivos Alexandre Oliveira 5 
Teixeira, Carla Regina Guimarães Brighenti, Daniel de Noronha Figueiredo Vieira 6 
Cunha, Deodoro Magno Brighenti dos Santos, Fernando de Paula Leonel, Gabriel de 7 
Menezes Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, 8 
Janaina Azevedo Martuscello, Leila de Gênova Gaya, Mário Willian Dávila Dávila, 9 
Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata de Souza Reis, Sérgio Gualberto 10 
Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Os Professores Emerson Zumpichiatti 11 
Arruda e Leonardo Marmo Moreira não encaminharam justificativa de ausência. O 12 
Presidente pôs em discussão a pauta do dia, quando da convocação da Assembléia 13 
com os seguintes itens: 1) Pedido de afastamento para Pós-Doutorado da Profa. 14 
Carla Regina Guimarães Brighenti; 2) Plano de capacitação do Departamento de 15 
Zootecnia; 3) Assuntos Gerais; O presidente solicitou a inclusão do seguinte item de 16 
pauta: Aprovação do Projeto Montagem Anotação e Avaliação de Cinco Genomas 17 
Mitocondriais em Peixes de Piracema, de interesse do Prof. Gabriel de Menezes 18 
Yazbeck. O Professor Gabriel, no entanto, disse que esse assunto poderia ser pauta 19 
de uma próxima reunião. Dessa forma, a pauta foi aprovada como estava; A reunião 20 
iniciou-se com a discussão do 1º item de pauta: 1) Pedido de afastamento para Pós-21 
Doutorado da Profa. Carla Regina Guimarães Brighenti. O presidente da 22 
assembléia passou a palavra ao relator, Prof. Alexandre Oliveira Teixeira. O relator fez 23 
uma relação dos documentos apresentados pela Profa. Carla com base na Resolução 24 
057/2011/CONEP e destacou a relevância do projeto de pesquisa a ser desenvolvido. 25 
A seguir, analisou o currículo do supervisor do projeto, Prof. Marcelo Ângelo Cirino, 26 
chamando a atenção para sua produção e orientações de alunos de mestrado e 27 
doutorado, e da Profa. Carla. Relatou que a professora atua como pesquisadora há 28 
sete anos e que publicou até o presente momento dezessete artigos em revistas 29 
indexadas. Destacou também a afinidade entre o supervisor do projeto e a solicitante. 30 
Finalizou apontando a importância dessa solicitação da Profa. Carla para o 31 
Departamento possibilitando o surgimento de parcerias entre professores do DEZOO e 32 
a UFLA. O presidente abriu a palavra à assembléia. A professora Carla relatou que 33 
existe a possibilidade de sair para o pós-doutorado ainda neste semestre, uma vez 34 
que existe uma bolsa disponível naquela instituição. Após um breve intervalo de 35 
discussões, como a assembléia estava suficientemente esclarecida, o presidente 36 
colocou em votação o pedido de afastamento da Profa. Carla para pós-doutorado. O 37 
pedido foi aprovado por todos os presentes. 2) Plano de capacitação do 38 
Departamento de Zootecnia; O presidente da assembléia lembrou aos presentes que 39 
o plano de capacitação do Departamento de Zootecnia visa aumentar as chances do 40 
Departamento em aprovar um programa de pós-graduação em Ciência Animal. Nesse 41 
sentido, foi dado um prazo para que os docentes informassem à chefia de 42 
departamento a área da capacitação, visando à criação de um programa de pós-43 
graduação, para que esta informação pudesse compor o plano de capacitação do 44 
departamento para aprovação em assembléia. Após as discussões, ficou definido o 45 
seguinte planejamento: 2015: Profa. Carla Regina Guimarães Brighenti fará 46 
capacitação na área de Estatística e Experimentação Agropecuária; Prof. Fernando de 47 
Paula Leonel fará capacitação em Nutrição Mineral de Bovinos de Corte; 2016: Prof. 48 
Deodoro Magno Brighenti dos Santos fará capacitação em Apicultura; Prof. Gabriel de 49 
Menezes Yazbeck fará capacitação em Genética e Biologia Molecular. 2017: Prof. 50 
Henrique Valentim Nunes Machado fará capacitação em Mercado de Lácteos; Profa. 51 
Raquel Moreira Pires dos Santos Melo fará capacitação em Equideocultura; 2018: 52 
Prof. Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha fará capacitação em Produção de 53 
Ruminantes; Profa. Janaina Azevedo Martuscello fará capacitação em Forragicultura e 54 
Pastagens; Prof. Leonardo Marmo Moreira fará capacitação em Química/Bioquímica; 55 



2019: Profa. Leila de Gênova Gaya fará capacitação em Melhoramento Animal; Profa. 56 
Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira fará capacitação em Cunicultura; 2020: Prof. 57 
Alexandre de Oliveira Teixeira fará capacitação em Nutrição Mineral dos Animais não 58 
Ruminantes; Emerson Zumpichiatti Arruda fará capacitação em Fisiologia e 59 
Farmacologia Veterinária. O planejamento de capacitação foi aprovado por todos os 60 
presentes. Em seguida, passou-se ao último item de pauta, 3) Assuntos Gerais: O 61 
presidente da assembléia abriu a palavra aos presentes para que diversos assuntos 62 
fossem discutidos. Logo no início, o presidente comentou sobre o movimento de 63 
paralisação dos alunos do curso de Zootecnia. Relatou que foi procurado pelos alunos 64 
representantes do CA e que os mesmos solicitaram documentos do DEZOO enviados 65 
para a administração. Em conversa com os representantes do CA, argumentou que o 66 
movimento é essencialmente estudantil e que não faria sentido fornecer tais 67 
documentos para os alunos, uma vez que estes estariam relacionados a demandas 68 
dos docentes. A Profa. Carla, representante do Departamento no CONSU consultou a 69 
Assembléia Departamental sobre como deveria se posicionar diante dos quatro 70 
primeiros itens de pauta da 51ª reunião ordinária do Conselho Universitário a realizar-71 
se no dia 4 de maio de 2015. Esses itens tratam da remoção de quatro professores do 72 
DEPEB para outros departamentos. A primeira questão é que dois professores 73 
ocupam espaço físico no DEZOO e, conforme acordo de desmembramento 74 
DEPEB/DEZOO, celebrado no CONSU em 16 de novembro de 2011, esses espaços 75 
deveriam ser liberados após recursos obtidos por meio de um edital CT-INFRA. A 76 
segunda questão, diz respeito a encargos didáticos sob responsabilidade de um 77 
desses professores. O presidente da assembléia acredita que as remoções dos quatro 78 
professores serão aprovadas por ampla maioria. Nesse sentido, sugeriu à Profa. Carla 79 
que votasse contra essas remoções com justificativa de voto deixando claro as 80 
questões do espaço-físico e dos encargos didáticos. Ainda, ao final da reunião, o 81 
presidente da assembléia comunicou que a Reitoria havia chamado, por telefone, o 82 
Chefe do DEZOO, e o Coordenador do Curso de Zootecnia, Prof. Deodoro, para uma 83 
conversa, provavelmente sobre a movimento dos alunos. A indicação da Assembléia 84 
foi no sentido de que os dois professores não comparecessem à reunião e que seria 85 
necessária uma conversa entre a Reitoria e todo o Departamento. Por ser verdade o 86 
aqui relatado, eu, Rafaela Nunes, Secretária do Departamento de Zootecnia, lavrei a 87 
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, vinte 88 
e nove de abril de dois mil e quinze. 89 

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________ 90 

Carla Regina Guimarães Brighenti _____________________________ 91 

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha _____________________________ 92 

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________ 93 

Fernando de Paula Leonel _____________________________ 94 

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________ 95 

Henrique Valentim Nunes Machado _____________________________ 96 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 97 

Janaina Azevedo Martuscello _____________________________ 98 

Leila de Gênova Gaya  _____________________________ 99 



Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________ 100 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________ 101 

Renata de Souza Reis _____________________________ 102 

Sérgio Gualberto Martins _____________________________ 103 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 104 


