
 ATA N.º 45 – Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 1 
quinze horas e trinta minutos, na sala 2.08 do prédio da Zootecnia, no Campus 2 
Tancredo Neves da Universidade Federal de São João del-Rei, reuniu-se o 3 
Departamento de Zootecnia – DEZOO. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. 4 
Hewerson Zansávio Teixeira, Chefe do Departamento, os professores efetivos 5 
Alexandre Oliveira Teixeira, Carla Regina Guimarães Brighenti, Daniel de Noronha 6 
Figueiredo Vieira Cunha, Deodoro Magno Brighenti dos Santos, Gabriel de Menezes 7 
Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, Janaina 8 
Azevedo Martuscello, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo Moreira, Mário Willian 9 
Dávila Dávila, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata de Souza Reis, Sérgio 10 
Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. O Professor Fernando de 11 
Paula Leonel justificou a ausência. O Professor Emerson Zumpichiatti Arruda não 12 
encaminhou justificativa de ausência. O Presidente pôs em discussão a pauta do dia, 13 
quando da convocação da Assembléia que fora aprovada com os seguintes itens: 1) 14 
Definição de membros da banca para o Concurso de Professor Substituto na 15 
área de Estatística Experimental; 2) Definição de membros da banca para o 16 
Concurso de Professor Substituto na área de Bovinocultura de Corte; 3) Pedido 17 
para organização do evento II Ciclo de Palestras sobre Atualidades em 18 
Melhoramento Animal da UFSJ; 4) Pedido para organização do evento 1º Ciclo de 19 
Palestras de Ovinocaprinocultura; 5) Participação no projeto “Centro de 20 
Referência do Guzerá Duplo Propósito", a convite da EMBRAPA Gado de Leite 21 
de Juiz de Fora; 6) Justificativa para mudança de área da vaga 22 
CPD058/2010/DEZOO de Modelagem Matemática e Biologia Computacional para 23 
Nutrição de Ruminantes e Avaliação de Carcaça. A reunião iniciou-se com a 24 
discussão do 1º item de pauta: 1) Definição de membros da banca para o Concurso 25 
de Professor Substituto na área de Estatística Experimental: Ficou definido que a 26 
banca para este concurso será composta pelos professores Carla Brighenti, Mário 27 
Dávila, Leila Gaia e Hewerson Teixeira (suplente). As inscrições para esse concurso 28 
irão se encerrar no dia 4 de julho. As provas ocorrerão nos dias 16 e 17 de julho; 2) 29 
Definição de membros da banca para o Concurso de Professor Substituto na 30 
área de Bovinocultura de Corte: Ficou definido que a banca para este concurso será 31 
composta pelos professores Fernando Leonel, Henrique Machado, Daniel Cunha e 32 
Deodoro Brighenti. (suplente). As inscrições para esse concurso irão se encerrar no 33 
dia 4 de julho. As provas ocorrerão nos dias 16 e 17 de julho; 3) Pedido para 34 
organização do evento II Ciclo de Palestras sobre Atualidades em Melhoramento 35 
Animal da UFSJ: O presidente da assembléia abriu a palavra à Profa. Leila para que 36 
a mesma fizesse uma breve explanação sobre o assunto. A idéia é buscar recursos 37 
por meio de editais internos e externos. O evento, com dois dias de palestras, ocorrerá 38 
em novembro de 2015 em data a confirmar. A previsão é de que ocorram entre 4 a 6 39 
palestras. O assunto foi colocado em discussão. Como não houve discussões, foi 40 
colocado em regime de votação tendo sido aprovado por todos os presentes; 4) 41 
Pedido para organização do evento 1º Ciclo de Palestras de 42 
Ovinocaprinocultura: O presidente da assembléia abriu a palavra à Profa. Janaína 43 
para que a mesma fizesse uma breve explanação sobre o assunto. A idéia é buscar 44 
recursos por meio de editais internos. O evento ocorrerá no dia 08 de setembro de 45 
2015. A previsão é de que ocorram 5 palestras. O assunto foi colocado em discussão. 46 
Como não houve discussões, foi colocado em regime de votação tendo sido aprovado 47 
por todos os presentes. 5) Participação no projeto “Centro de Referência do 48 
Guzerá Duplo Propósito", a convite da EMBRAPA Gado de Leite de Juiz de Fora; 49 
O presidente da assembléia explicou que se trata de uma proposta da Embrapa Gado 50 
de Leite de Juiz de Fora com a participação de professores do DEPEB, liderados pela 51 
Profa. Ana Paula e da UFLA para a implantação do Centro de Referência do Guzerá 52 
Duplo Propósito na Fazenda Boa Esperança da UFSJ. A Profa. Leila do DEZOO foi 53 
convidada a participar do projeto. O projeto apresentado à Profa. Leila e encaminhado 54 
à chefia de departamento para conhecimento é dividido em 3 etapas: a 1ª etapa, com 55 



duração prevista de 14 meses, prevê a utilização de 2 piquetes com cerca de 14 ha 56 
cada para 20 tourinhos; a 2ª etapa, com duração prevista para 2 anos, prevê a 57 
utilização de 40 ha para 20 animais; a terceira etapa, com duração prevista de 2 anos, 58 
prevê a utilização de 14 ha, para 20 animais. A previsão é que o projeto esteja 59 
integralmente implantado até 2021. A área total a ser utilizada é de 82 ha, 60 
correspondendo a 48,5% da área total da fazenda ou a 60,6% da área descontando-se 61 
a área de reserva legal. O projeto, no item Resultados esperados, menciona o DEPEB 62 
e o DEZOO, fala da participação de alunos do curso de zootecnia sem, no entanto, 63 
detalhar como seria essa participação. O projeto finaliza com a equipe técnica sendo 64 
composta, a princípio, pelos Professores Ana Paula Madureira, Rogério Martins 65 
Maurício, Ivan Carlos dos Santos, todos do DEPEB, João Bosco Barreto Filho (UFLA), 66 
os pesquisadores da Embrapa Maria Gabriela Campolina Diniz Peixoto, Frank Ângelo 67 
Tomita Bruneli, Domingos Sávio Paciullo e a Profa. Vânia maldini Penna do Centro 68 
Brasileiro de Melhoramento Genético do Guzerá. A Profa. Leila manifestou seu 69 
desconforto com a situação, pois sabe da seriedade da pesquisadora Maria Gabriela, 70 
com quem tem contato, mas tem receito quanto à participação de professores do 71 
DEPEB. Além disso, acha que a Reitora pode, novamente, fazer uso do expediente: 72 
“... vocês foram convidados e rejeitaram o convite”. A Profa. Raquel é da opinião que a 73 
Profa. Leila deveria tormar decisão por ela própria e que o grupo deveria respeitar a 74 
decisão. O presidente da assembléia justificou que a decisão de aceitar ou não 75 
participar do projeto tinha implicações que estavam aquém da decisão da Profa. Leila 76 
e que a Assembléia Departamental precisava ajudar no que fazer diante desta 77 
situação. Já a Profa. Janaína citou que o projeto cabe outros professores do DEZOO e 78 
que estes deveriam ter sido consultados. A Prof. Leila disse que a Pesquisadora Maria 79 
Gabriela tentou procurar o DEZOO mas que, no dia em que estava em São João del-80 
Rei não encontrou o Chefe de Departamento. O Prof. Sérgio questionou se o 81 
departamento participara efetivamente da proposta caso fosse oficialmente convidado. 82 
Não houve uma resposta mais afirmativa por parte da assembléia que ainda não 83 
estava suficientemente esclarecida. A Profa. Carla solicitou que constasse em ata que 84 
no projeto apresentado estava constando o nome do departamento sem que o mesmo 85 
tenha deliberado sobre o assunto e autorizado o uso de seu nome. O Prof. Leonardo 86 
acha que os proponentes extrapolaram ao colocar o nome do departamento no projeto 87 
sem antes conversar com os professores. Disse ainda que, conforme a conveniência, 88 
uma hora a fazenda é do DEZOO outra é da UFSJ. O Prof. Daniel, analisando a 89 
situação, concluiu que a UFSJ não tem dinheiro ou recursos para ocupar a fazenda. 90 
Portanto, precisaria de um projeto para ocupar e justificar os recursos empregados. A 91 
Profa. Raquel solicitou esclarecimentos ao presidente da assembléia sobre o 92 
posicionamento da comissão da fazenda instituída pela Reitoria sobre a fazenda, uma 93 
vez que o mesmo fazia parte desta comissão. O presidente esclareceu que o papel 94 
dessa comissão é tão somente elaborar o regimento da fazenda que prevê a 95 
existência de um comitê gestor. Esse comitê gestor, quando implantando, é que 96 
analisará os projetos que forem apresentados. Esclareceu ainda que a fazenda só não 97 
está abandonada porque um padre da região está com algum gado na fazenda 98 
gerando alguma movimentação. A administração não tem recursos para contratar 99 
pessoal terceirizado ou concursado. Também não há como remanejar funcionários já 100 
contratados daqui da cidade para a fazenda. A Profa. Raquel retornou à pergunta do 101 
Prof. Sérgio se o Departamento aceitaria integrar o projeto caso convidado. 102 
Novamente, não houve um posicionamento claro da Assembléia. O Prof. Leonardo 103 
recordou que, historicamente, o DEZOO não rejeita as proposições de projetos de 104 
seus professores e que isso poderia ser uma decisão de caráter pessoal da Profa. 105 
Leila. O Prof. Alexandre destacou a forma com que a Reitoria vem conduzindo essa 106 
questão lembrando da existência de uma comissão composta por professores do 107 
DEZOO e a criação de outra sendo que a primeira ainda estava vigente. O Prof. 108 
Hewerson esclareceu que o papel dessa segunda comissão é tão somente elaborar o 109 
regimento de funcionamento administrativo da fazenda e que esse regimento terá que 110 



passar pelos conselhos. A Prof. Janaína questionou a autoria do Projeto, pois havia 111 
uma dúvida se o proponente não seria o DEPEB. Já a Profa. Raquel lembrou que a 112 
Reitora, em determinada ocasião, deixou bem claro que queria atividades de ensino 113 
na fazenda, e não de pesquisa. A Profa. Vanusa observou que se esse projeto de fato 114 
ocorrer, inviabilizaria o uso da fazenda para implantação de setores que envolvam 115 
animais não-ruminantes e que isso deveria ser objeto de questionamento junto à 116 
Reitoria. Ouvindo as discussões sobre o assunto, o presidente da assembléia declarou 117 
que acha que o Departamento deveria ficar de fora desse projeto. O Prof. Daniel 118 
sugeriu o seguinte encaminhamento: que a reitoria fosse informada a respeito do 119 
convite que foi feito à Profa. Leila, que junto a esse convite foi encaminhado o projeto 120 
e que esse projeto menciona o DEZOO. Nesse sentido, solicitar esclarecimento da 121 
Reitoria sobre a posição da administração no que diz respeito à finalidade da fazenda. 122 
O encaminhamento feito pelo Prof. Daniel teve a concordância de todos os presentes. 123 
Ao final, a Profa. Carla solicitou o registro da seguinte manifestação: “Apesar de 124 
entender os ganhos científicos que a Profa. Leila poderia adquirir com a parceria junto 125 
à Embrapa, sou contra a participação da Profa. Leila neste projeto, pois o mesmo tem 126 
sérios problemas. O mais grave deles é o fato de citar a participação do Departamento 127 
de Zootecnia sem que houvesse anuência dos representantes dos mesmos neste 128 
projeto, conforme manifestação do próprio chefe de departamento e coordenador de 129 
curso durante a assembléia”. Por conta da falta de tempo, o Presidente da Assembléia 130 
encerrou a reunião. Por ser verdade o aqui relatado, eu, Rafaela Nunes, Secretária do 131 
Departamento de Zootecnia, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 132 
pelos presentes. São João del-Rei, vinte e sete de maio de dois mil e quinze. 133 

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________ 134 

Carla Regina Guimarães Brighenti _____________________________ 135 

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha _____________________________ 136 

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________ 137 

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________ 138 

Henrique Valentim Nunes Machado _____________________________ 139 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 140 

Janaina Azevedo Martuscello _____________________________ 141 

Leila de Gênova Gaya  _____________________________ 142 

Leonardo Marmo Moreira  _____________________________ 143 

Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________ 144 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________ 145 

Renata de Souza Reis _____________________________ 146 

Sérgio Gualberto Martins _____________________________ 147 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 148 


