
ATA N.º 43 – Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quinze horas e 1 
vinte e cinco 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, Deodoro Magno Brighenti dos Santos, 6 
Gabriel de Menezes Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio 7 
Teixeira, Janaina Azevedo Martuscello, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo 8 
Moreira, Renata de Souza Reis, Sérgio Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo 9 
Ferreira. Justificaram as ausências os professores Daniel de Noronha Figueiredo 10 
Vieira Cunha, Fernando de Paula Leonel, Mário Willian Dávila Dávila e Raquel Moreira 11 
Pires dos Santos Melo. O Professor Emerson Zumpichiatti Arruda não encaminhou 12 
justificativa de ausência. O Presidente pôs em discussão a pauta do dia, quando da 13 
convocação da Assembléia que fora aprovada com os seguinte item 1) 14 
Esclarecimento da Reunião dos alunos do CA de Zootecnia juntamente com a 15 
Reitora. A reunião foi feita em conjunto com os alunos do curso de Zootecnia Ana 16 
Carolina Fonseca, Douglas de Carvalho Soares, Marco Aurélio Teixeira Andrade, 17 
Charles Oliveira, Sara de Sousa Faria, Natália Azevedo Resende e Rayane Aparecida 18 
Lino. Os alunos descreveram o que ocorrera na reunião com a Reitora, Profa. Valéria 19 
Heloisa Kemp, no dia 30 de abril de 2015. Essa reunião foi marcada para que os 20 
alunos pudessem reivindicar melhorias nas condições de oferta do curso. Segundo os 21 
alunos, durante toda a reunião a administração afirmava que tudo que estava sendo 22 
demandado pelos alunos já estava sendo encaminhado ou parcialmente resolvido, 23 
caso da contratação de professor substituto para as disciplinas Anatomia e Fisiologia 24 
Vegetal. A Profa. Carla esclareceu como foi feito o concurso para contratação de 25 
professor substituto. Na ocasião, a Reitoria havia atribuído culpa ao Departamento de 26 
Zootecnia por não ter aceitado a remoção da Profa. Fernanda Carlota (responsável 27 
pelas disciplinas) do DEPEB para o DEZOO. O presidente da assembléia esclareceu 28 
que o fato de um professor estar lotado em outro departamento não impede sua 29 
atuação no curso de Zootecnia. Tanto isso é verdade que a Profa. Fernanda vinha 30 
atuando no curso de Zootecnia estando lotada no DEPEB e que, até aquele momento, 31 
isso não representava qualquer problema. O presidente, então, fez uma breve 32 
explanação sobre o funcionamento da estrutura matricial da UFSJ e manifestou seu 33 
estranhamento pelo fato da administração ter “momentaneamente” esquecido disso. 34 
Do contrário, jamais poderia ter usado um argumento como esse. O presidente 35 
finalizou explicando os motivos expostos pela assembléia departamental em recusar o 36 
pedido de remoção da Profa. Fernanda Carlota. Os alunos ainda lembraram do 37 
abaixo-assinado que fizeram se posicionando contra essa remoção. Os alunos 38 
questionário sobre a fazenda. O presidente da assembléia fez uma breve explanação 39 
sobre os projetos que estão de posse da Reitoria aguardando recursos para sua 40 
implementação. A Profa. Janaína se posicionou a respeito da questão do Capril, que é 41 
uma unidade em pleno funcionamento e que, por conta disso, não haveria um projeto 42 
para sua implantação na fazenda nesse primeiro momento. A Profa. Carla disse que 43 
para a implantação da fazenda, além dos setores, é importante a contratação de 44 
técnicos e professores. O Prof. Leonardo mencionou ainda a falta de técnicos do 45 
DEZOO. Recentemente, houve um concurso com 64 vagas para técnicos para a UFSJ 46 
e nada para o DEZOO. Em um dado momento, surgiu o técnico agropecuário Élson, 47 
devido à uma mudança de vaga em um concurso do Campus Sete Lagoas sem que o 48 
departamento pudesse analisar o perfil do candidato. O presidente esclareceu que, em 49 
visita às fazendas da UFMG e da UFLA, a maior parte dos funcionários são 50 
terceirizados contratados por fundações de apoio. Esse modelo permite a rápida 51 
contratação de funcionários conforme a demanda e a demissão daqueles cujo perfil 52 
não está atendendo às necessidades da fazenda. O presidente explicou ainda que, 53 
junto com os projetos da fazenda, foi entregue um memorial solicitando a contratação 54 
de uma fundação ou empresa competente que elaborasse um plano diretor para 55 



ocupação da área. Os alunos questionaram a falta de laboratórios. Segundo eles, a 56 
resposta dada pelo Pró-Reitor Adjunto de Ensino, Prof. Márcio Falcão, é que não há 57 
laboratório porque as aulas práticas não estão descritas no PPC. O presidente da 58 
assembléia disse aos alunos que o PPC é montado de acordo com a realidade atual 59 
do curso e que não poderia ser uma peça de ficção. Além disso, várias disciplinas são 60 
apresentadas no PPC com as cargas horárias destinadas à parte teórica e prática. 61 
Portanto, o PPC prevê, sim, a ocorrência de aulas práticas. O fato da disciplina conter 62 
a parte prática não implica no aparecimento de um laboratório. O presidente ainda 63 
esclareceu que muitos dos recursos destinados à graduação em Zootecnia foram 64 
investidos em pesquisa pelo departamento proponente do curso à época. A seguir, os 65 
alunos questionaram a falta de materiais de consumo nos laboratórios. O presidente 66 
da assembléia esclareceu que os recursos são provenientes de um instrumento 67 
orçamentário chamado de Planejamento de Necessidades. Os recursos provenientes 68 
do Planejamento de Necessidades dos departamentos e coordenações de curso são 69 
muito limitados e não suprem toda a demanda. Além disso, materiais que são pedidos 70 
muitas vezes não são adquiridos. Houve caso de uma quantidade de éter sulfúrico 71 
solicitado pela professora Vanusa ter sido enviado para o Campus Sete Lagoas. O 72 
formol foi outro material solicitado e que não foi adquirido. O presidente da assembléia 73 
esclareceu que o departamento vem participando de todos os editais para equipar e 74 
montar laboratórios de ensino, mas que, apesar de ter sido contemplado em 75 
praticamente todas as solicitações, o curso está longe do ideal. Há ainda o problema 76 
da falta de espaço físico que inviabilizará a participação do DEZOO nos futuros editais 77 
para equipamentos de laboratório. Os alunos questionaram a respeito da 78 
quilometragem. O presidente esclareceu que, recentemente, a coordenação de curso 79 
teve um incremento de recursos para viagem e que ainda não tinha uma avaliação se 80 
esse incremento atenderia as necessidades do curso. Os alunos ainda disseram que a 81 
Reitora afirmou que o Departamento não poderia permitir o afastamento do Prof. 82 
Fernando, uma vez que o Departamento sempre alega falta de professores. O 83 
presidente da assembléia rebateu o argumento da Reitoria apresentando a Resolução 84 
010/2015/CONEP que, no seu Art. 7º diz: “Na hipótese de afastamento em  tempo  85 
integral,  incluindo  os  casos  de afastamento para cessão a outros órgãos, para 86 
exercício de mandato eletivo e de docentes em licença  para  tratar  de  assuntos  87 
particulares,  a  unidade  acadêmica  pode  solicitar  professor substituto.” Ainda no §1º 88 
do mesmo artigo, tem-se: “O número de professores substitutos para as finalidades 89 
previstas no caput deste  artigo  não  pode  ser  superior  a  15% (quinze  por  cento) 90 
do  quadro  de  docentes  efetivos lotados  na  mesma  unidade,  exceto  no  caso  de  91 
unidades  acadêmicas  com  menos  de 7  (sete) docentes”. Com esse documento, 92 
assinado pela própria Reitora, inclusive, fica demonstrado o quanto a informação 93 
passada aos alunos estava equivocada. Ainda sobre a questão da disciplina de 94 
Microbiologia, cujo professor responsável estava pleiteado remoção para o DEMED, a 95 
Profa. Carla informou que o processo estava parado por um pedido de vistas. Diante 96 
de todas essas questões colocadas pelos alunos, o presidente da assembléia sugeriu 97 
que os alunos encaminhassem um pedido de esclarecimento ao Departamento para 98 
que o mesmo pudesse responder de forma oficial. O encaminhamento contou com  a 99 
concordância de todos. Em seguida, o presidente da assembléia encerrou a reunião. 100 
Por ser verdade o aqui relatado, eu, Rafaela Nunes, Secretária do Departamento de 101 
Zootecnia, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São 102 
João del-Rei, seis de maio de dois mil e quinze. 103 

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________ 104 

Carla Regina Guimarães Brighenti _____________________________ 105 

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________ 106 



Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________ 107 

Henrique Valentim Nunes Machado _____________________________ 108 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 109 

Janaina Azevedo Martuscello _____________________________ 110 

Leila de Gênova Gaya  _____________________________ 111 

Leonardo Marmo Moreira  _____________________________ 112 

Renata de Souza Reis _____________________________ 113 

Sérgio Gualberto Martins _____________________________ 114 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 115 


