
 ATA N.º 46 – Aos quatro dias do mês de setembro 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 para a reunião da 46ª Assembléia Departamental em 2ª 4 
Chamada. Na 1ª chamada, ocorrida em 26 de agosto de 2015, estavam presentes os 5 
professores efetivos Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha, Deodoro Magno 6 
Brighenti dos Santos, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio 7 
Teixeira, Janaina Azevedo Martuscello, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata 8 
de Souza Reis, Sérgio Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Os 9 
professores Alexandre Oliveira Teixeira, Gabriel de Menezes Yazbeck, Leila de 10 
Gênova Gaya e Mário Willian Dávila Dávila justificaram as ausências. Os professores 11 
Emerson Zumpichiatti Arruda e Leonardo Marmo Moreira não encaminharam 12 
justificativa de ausência. Os professores Carla Regina Guimarães Brighenti e 13 
Fernando de Paula Leonel encontram-se afastados para qualificação. Como não 14 
houve quorum, foi realizada a 2ª chamada no dia quatro de setembro de 2015. 15 
Estavam presentes, sob a presidência do Prof. Hewerson Zansávio Teixeira, Chefe do 16 
Departamento, os professores efetivos Alexandre Oliveira Teixeira, Daniel de Noronha 17 
Figueiredo Vieira Cunha, Deodoro Magno Brighenti dos Santos, Gabriel de Menezes 18 
Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, Janaina 19 
Azevedo Martuscello, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo Moreira, Mário Willian 20 
Dávila Dávila, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata de Souza Reis e Sérgio 21 
Gualberto Martins. A Professora Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira justificou a 22 
ausência. O Professor Emerson Zumpichiatti Arruda não encaminhou justificativa de 23 
ausência. Os professores Carla Regina Guimarães Brighenti e Fernando de Paula 24 
Leonel encontram-se afastados para qualificação. O Presidente pôs em discussão a 25 
pauta do dia, quando da convocação da Assembléia que fora aprovada com os 26 
seguintes itens: 1) Desenvolvimento do Projeto “Diagnóstico Estratégico da 27 
Cadeia Produtiva do Mel e Produtos da Abelhas” com a Secretaria de 28 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais; 2) Aprovação do projeto 29 
“Diagnóstico Físico e Socioambiental da Serra do Lenheiro, MG - FASE 1”; 3) 30 
Aprovação de execução do Projeto “Parâmetros genéticos para características 31 
de desempenho em abelhas africanizadas”; 4) Aprovação do Grupo de Estudos 32 
em Produção de Suínos da Universidade Federal de São João del-Rei, MG; 5) 33 
Aprovação do projeto e acordo de cooperação técnica “Fostatos reativos e 34 
adubos fosfatados solúveis para uso em plantas”; 6) Aprovação do evento 35 
“Encontro Mineiro de Desenvolvimento Sustentável Urbano e Rural”; 7) 36 
Definição de membros das bancas de avaliação do estágio probatório dos 37 
Professores Henrique Valentim Nunes Machado, Renata de Souza Reis e Sérgio 38 
Gualberto Martins; 8) Definição do representante do DEZOO no CONSU; 9) 39 
Decisão Ad-Referendum 004/2015 da Assembléia Departamental que transferiu a 40 
disciplina Introdução à Zootecnia para as professoras Janaina Azevedo 41 
Martuscello e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira; 10) Decisão Ad-Referendum 42 
005/2015 da Assembléia Departamental que transferiu a disciplina Estatística 43 
Básica para os professores Hewerson Zansávio Teixeira e Daniel de Noronha 44 
Figueiredo Vieira Cunha; 11) Decisão Ad-Referendum 006/2015 da Assembléia 45 
Departamental nomeando os professores Hewerson Zansávio Teixeira, Mário 46 
Wilian Dávila Dávila e Hérica de Lima Santos para compor a comissão de 47 
avaliação da progressão docente de Adjunto IV para Associado I do Prof. 48 
Emerson Zumpichiatti Arruda. A reunião iniciou-se com a discussão do 1º item de 49 
pauta: 1) Desenvolvimento do Projeto “Diagnóstico Estratégico da Cadeia 50 
Produtiva do Mel e Produtos da Abelhas” com a Secretaria de Agricultura, 51 
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais: O Prof. Deodoro relatou que foi 52 
convidado pelo Secretário de Agricultura, Sr. Lucas Rocha Carneiro, durante uma 53 
palestra em Montes Claros a fazer parte de um grupo de trabalho sobre o assunto. O 54 
Prof. Deodoro escreveu parte do projeto, tendo sido pleiteado recursos em torno de 55 



R$80.000,00. Cada participante do grupo irá cuidar de uma mesoregião do Estado de 56 
Minas Gerais. A execução do projeto não implica em qualquer ônus ao departamento. 57 
Colocado em discussão e, logo em seguida em votação, a execução do projeto foi 58 
aprovada por todos os presentes; 2) Aprovação do projeto “Diagnóstico Físico e 59 
Socioambiental da Serra do Lenheiro, MG - FASE 1”: O presidente da assembléia 60 
passou a palavra ao Prof. Sérgio que relatou a quantidade de denúncias de impactos 61 
ambientais que tem chegado à Procuradoria de Meio Ambiente.  O Prof. Sérgio foi 62 
convidado pela Procuradoria a fazer um levantamento de aves, vegetação e das 63 
condições sócio-econômicas visando transformar a região da Serra do Lenheiro em 64 
uma APA (Área de Preservação Ambiental). A duração do Projeto é de 8 meses e 65 
estão previstos recursos da ordem de R$70.000,00 oriundos de multas ambientais 66 
aplicadas pelo ministério público sem qualquer ônus ao departamento. Após as 67 
discussões, o projeto foi colocado em votação tendo sido aprovado por todos os 68 
presentes; 3) Aprovação de execução do Projeto “Parâmetros genéticos para 69 
características de desempenho em abelhas africanizadas”: O presidente da 70 
assembléia abriu a palavra à Profa. Leila para que a mesma fizesse uma breve 71 
explanação sobre o assunto. A Profa. Leila explicou que se trata de um projeto 72 
idealizado em conjunto com os professores Deodoro e Carla e o objetivo é entender o 73 
comportamento de características de interesse de abelhas africanizadas. A duração do 74 
projeto é de 24 meses. O projeto foi submetido à FAPEMIG, tendo sido contemplado 75 
com uma bolsa de apoio técnico. Após as discussões, o projeto foi colocado em 76 
votação tendo sido aprovado por todos os presentes; 4) Aprovação do Grupo de 77 
Estudos em Produção de Suínos da Universidade Federal de São João del-Rei, 78 
MG: O presidente da assembléia abriu a palavra ao Prof. Alexandre para que o mesmo 79 
fizesse uma breve explanação sobre grupo de estudos. Apresentou um regimento de 80 
como o grupo irá funcionar. As reuniões ocorrerão às quartas-feiras de quinze em 81 
quinze dias. Colocado em discussão, a Profa. Renata alertou para que se verificasse 82 
os dias e horários dos demais grupos de estudos para se evitar sobreposição dos 83 
encontros. A proposta de criação do grupo de estudos foi aprovada por todos os 84 
presentes; 5) Aprovação do projeto e acordo de cooperação técnica “Fostatos 85 
reativos e adubos fosfatados solúveis para uso em plantas”: O presidente da 86 
assembléia passou a palavra à Profa. Janaína que disse ter recebido a visita dos 87 
diretores técnicos da Heringer, empresa de fertilizantes. A proposta de pesquisa tem  88 
uma parceria com a UFV. A Profa. Janaína foi convidada a participar dessa parceria 89 
em nome da UFSJ. Seria um projeto de pesquisa com cooperação técnica prevendo a 90 
realização de testes de proporções de fertilizantes. A área a ser utilizada seria a 91 
existente nas proximidades do capril que já é normalmente utilizada pela professora. A 92 
duração do projeto seria enquanto a empresa tivesse o interesse na parceira. 93 
Colocado em discussão, o Prof. Daniel ressaltou que o projeto poderia ser 94 
desenvolvido também na Fazenda da UFSJ. Colocado em votação, o projeto foi 95 
aprovado por todos os presentes; 6) Aprovação do evento “Encontro Mineiro de 96 
Desenvolvimento Sustentável Urbano e Rural”: O presidente da assembléia passou 97 
a palavra à Profa. Renata. O Encontro seria uma parceria com o professores do curso 98 
de Arquitetura e Zootecnia. O evento seria composto por palestras, minicursos e feira 99 
de produtos agroecológicos e distribuição de mudas. A previsão é que o evento seja 100 
realizado no período de 09 a 13 de novembro de dois mil e quinze. Os minicursos 101 
estão previstos para ocorrer no Campus Dom Bosco e no Campus Tancredo Neves. 102 
As palestras estão previstas para ocorrerem no Campus Santo Antônio. Como não 103 
houve discussões, o projeto foi colocado em votação tendo sido aprovado por todos os 104 
presentes; 7) Definição de membros das bancas de avaliação do estágio 105 
probatório dos Professores Henrique Valentim Nunes Machado, Renata de Souza 106 
Reis e Sérgio Gualberto Martins: A assembléia aprovou a indicação dos seguintes 107 
nomes: para compor a banca de avaliação do Prof. Henrique, foi indicado o Prof. 108 
Deodoro Magno Brighenti dos Santos; para compor a banca de avaliação da Profa. 109 
Renata, foi indicada a Profa. Raquel Moreira Pires dos Santos Melo; para compor a 110 



banca de avaliação do Prof. Sérgio, foi indicado a Profa. Janaina Azevedo Martuscello; 111 
8) Definição do representante do DEZOO no CONSU: O presidente da assembléia 112 
abriu a palavra para aqueles que desejassem representar o departamento no CONSU 113 
se manifestassem. A Profa. Raquel foi a única a se manifestar sendo dada a ela a 114 
palavra para justificar sua indicação e como seria sua atuação no CONSU. Colocado 115 
em discussão, a Profa. Janaína alertou sobre a dificuldade em ser um conselheiro e 116 
que, muitas vezes, tem que se tomar decisões na hora da reunião sem que seja 117 
possível consultar o departamento. Já o Prof. Alexandre se manifestou dizendo que o 118 
departamento não deveria indicar momentaneamente, em função dos acontecimentos 119 
recentes no CONSU, o membro efetivo para representar o departamento no CONSU. 120 
Não havendo mais discussões, a indicação foi colocada em votação tendo sido 121 
aprovada por 12 votos à favor e 1 abstenção; 9) Decisão Ad-Referendum 004/2015 122 
da Assembléia Departamental que transferiu a disciplina Introdução à Zootecnia 123 
para as professoras Janaina Azevedo Martuscello e Vanusa Patrícia de Araújo 124 
Ferreira: o presidente da assembléia leu o Ad-referendum 004/2015/DEZOO para o 125 
conhecimento de todos. O Prof. Alexandre não concordou com os termos do Ad-126 
referendum dizendo que não havia recusado a ministrar a disciplina, uma vez que a 127 
UFSJ havia liberado a vaga de professor substituto e que se a disciplina, que possui 128 
carga horária de 54 horas, começasse em setembro ele ministraria as aulas, uma vez 129 
que o Prof. Alexandre não teria as aulas elaboradas, com dados atualizados, para 130 
ministrar a disciplina e que, também, não poderia assumir a disciplina naquele 131 
momento devido a compromissos acadêmicos agendados para mês de agosto de 132 
2015, estes compromissos foram assumidos a partir do momento que foi liberado a 133 
vaga para contratação do Prof. substituto. Disse também, que em nenhuma reunião do 134 
Departamento de Zootecnia e do Colegiado do Curso de Zootecnia, foi deliberado que 135 
a disciplina Introdução à Zootecnia não poderia ser ministrada por um professor 136 
substituto. A Profa. Renata, Coordenadora de Curso, ressaltou que com o alto índice 137 
de evasão discente é importante que a recepção dos calouros e a disciplina Introdução 138 
à Zootecnia aconteçam logo no início do semestre. Disse também que uma vez que 139 
fora assumido o compromisso em reunião passada da assembléia departamental tem 140 
que se cumprir o que foi assumido, pois apesar da vaga de substituto liberada pela 141 
administração, o mesmo ainda não se encontra em sala de aula. O Prof. Mário 142 
também afirmou que não se recusou a dar a disciplina, pois contava com a 143 
contratação do professor substituto que acabou atrasando. As professoras Janaína e 144 
Vanusa se manifestaram dizendo que se ofereceram para dar a disciplina pois já 145 
tinham as aulas estruturadas e que só precisariam de uma breve atualização. As 146 
professoras frisaram ainda que essa disciplina é estratégica para a motivação dos 147 
alunos e, portanto, contribuiria para reduzir a evasão do curso. O professor Deodoro 148 
solicitou a palavra propondo que os itens 9 e 10 da pauta fossem votados em conjunto. 149 
O presidente da assembléia concordou e, para o bom encaminhamento da votação 150 
propôs a retirada do trecho “... que registra a recusa do Prof. Alexandre de Oliveira 151 
Teixeira em ministrar a disciplina ‘Introdução à Zootecnia’.” presente no Ad-152 
referendum. Nessas condições, o Ad-referendum foi aprovado por todos os presentes 153 
com a abstenção do Prof. Deodoro. 10) Decisão Ad-Referendum 005/2015 da 154 
Assembléia Departamental que transferiu a disciplina Estatística Básica para os 155 
professores Hewerson Zansávio Teixeira e Daniel de Noronha Figueiredo Vieira 156 
Cunha: o Ad-referendum 005/2015/DEZOO foi aprovado por todos os presentes com a 157 
abstenção do Prof. Deodoro nos mesmos termos da aprovação do Ad-referendum 158 
004/2015/DEZOO com a retirada trecho “... que registra a recusa do Prof. Mário Wilian 159 
Dávila Dávila em ministrar a disciplina ‘Estatística Básica’.” 11) Decisão Ad-160 
Referendum 006/2015 da Assembléia Departamental nomeando os professores 161 
Hewerson Zansávio Teixeira, Mário Wilian Dávila Dávila e Hérica de Lima Santos 162 
para compor a comissão de avaliação da progressão docente de Adjunto IV para 163 
Associado I do Prof. Emerson Zumpichiatti Arruda: O presidente da assembléia 164 
esclareceu que para a composição dessa banca a Resolução 034/2014/CONSU exige 165 



a participação de pelo menos três professores associados. No departamento, até o 166 
momento, somente os professores Hewerson Teixeira e Mário Dávila são associados. 167 
A Profa. Hérica, do CCO, foi convidada por ser associada, atuar em área próxima à do 168 
Prof. Emerson e por ter acompanhado seu trabalho naquele Campus. Após essas 169 
considerações, o Ad-referendum foi aprovado por todos os presentes. No item 170 
Assuntos Gerais, o Prof. Gabriel solicitou formalmente a retirada de seu nome como 171 
responsável por fazer o registro de materiais controlados pelo Exército uma vez que, 172 
até o momento, ninguém havia lhe passado relação alguma de materiais. O solicitação 173 
obteve a aprovação de todos os presentes. Por ser verdade o aqui relatado, eu, 174 
Rafaela Nunes, Secretária do Departamento de Zootecnia, lavrei a presente ata que, 175 
se aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, quatro de setembro de 176 
dois mil e quinze. 177 

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________ 178 

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha _____________________________ 179 

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________ 180 

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________ 181 

Henrique Valentim Nunes Machado _____________________________ 182 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 183 

Janaina Azevedo Martuscello _____________________________ 184 

Leila de Gênova Gaya  _____________________________ 185 

Leonardo Marmo Moreira  _____________________________ 186 

Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________ 187 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________ 188 

Renata de Souza Reis _____________________________ 189 

Sérgio Gualberto Martins _____________________________ 190 


