
 ATA N.º 48 – Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 1 
quatorze horas e vinte e cinco minutos, na sala 2.08 do prédio da Zootecnia, no 2 
Campus Tancredo Neves da Universidade Federal de São João del-Rei, reuniu-se o 3 
Departamento de Zootecnia – DEZOO para a reunião da 48ª Assembléia 4 
Departamental em 1ª Chamada. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. 5 
Hewerson Zansávio Teixeira, Chefe do Departamento, os professores efetivos 6 
Alexandre Oliveira Teixeira, Deodoro Magno Brighenti dos Santos, Gabriel de Menezes 7 
Yazbeck, Hewerson Zansávio Teixeira, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo 8 
Moreira, Mário Willian Dávila Dávila, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Sérgio 9 
Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Os professores Daniel de 10 
Noronha Figueiredo Vieira Cunha, Janaina Azevedo Martuscello, Renata de Souza 11 
Reis e Henrique Valentim Nunes Machado justificaram suas ausências. O Professor 12 
Emerson Zumpichiatti Arruda não encaminhou justificativa de ausência. Os 13 
professores Carla Regina Guimarães Brighenti e Fernando de Paula Leonel 14 
encontram-se afastados para qualificação. Nos informes, o presidente cientificou a 15 
Assembléia do conteúdo da Lei Nº 13.168 de 06 de outubro de 2015 que exige, dentre 16 
outras coisas, a publicação no site da coordenação de curso dos planos de ensino um 17 
mês antes do início das aulas. O presidente também informou que a comissão que 18 
está avaliando o curso e o departamento se reunião com os alunos. O Presidente pôs 19 
em discussão a pauta do dia, quando da convocação da Assembléia que fora 20 
aprovada com os seguintes itens e na seguinte ordem: 1) Distribuição dos encargos 21 
didáticos optativos para o 1º semestre de 2016; 2) Avaliação do Plano de 22 
trabalho para fins de estágio probatório do Prof. Henrique Valentim Nunes 23 
Machado; 3) Decisão Ad-Referendum 008/2015 da Assembléia Departamental que 24 
aprovou a utilização de parte do Laboratório de Morfologia, sala 1.05, para 25 
realização de procedimentos cirúrgicos do programa de extensão "Controle 26 
Populacional de Cães de Rua do Município de São João del-Rei”; 4) Decisão Ad-27 
Referendum 009/2015 da Assembléia Departamental que aprovou os RADOCs do 28 
Prof. Henrique Valentim Nunes Machado; 5) Decisão Ad-Referendum 010/2015 da 29 
Assembléia Departamental que aprovou os RADOCs do Prof. Sérgio Gualberto 30 
Martins; 6) Decisão Ad-Referendum 011/2015 da Assembléia Departamental que 31 
aprovou os RADOCs da Profa. Renata de Souza Reis; 7) Aprovação de execução 32 
do projeto Caracterização de instalações para criação intensiva de frangos de 33 
corte no Campos das Vertentes; 8) Aprovação de execução do projeto Avaliação 34 
de diferentes materiais de cobertura em modelos reduzidos de galpões de 35 
frangos de corte. A reunião iniciou-se com a discussão do 1º item de pauta: 1) 36 
Distribuição dos encargos didáticos optativos para o 1º semestre de 2016: Foram 37 
propostas as seguintes disciplinas optativas para o 1º semestre de 2016: Renata Reis: 38 
Piscicultura; José Rodolfo: Bubalino, Ezognósia para bovinos (disciplina de férias); 39 
Alexandre Teixeira: Minerais e Vitaminas; Rasmo Garcia: Sustentabilidade de 40 
Pastagens; Gabriel Yazbeck: Genética de Populações; Daniel de Noronha: 41 
Formulação de Rações; Leonardo Moreira: Físico-Química de Biossistemas; Leila 42 
Gaya: Avaliação e Tipificação; Mariana Resende: Cálculo para Biossistemas I 43 
(disciplina de férias). O Prof. Alexandre alertou para necessidade de se registrar a 44 
carga horária de disciplinas optativas como carga horária do Departamento. Colocado 45 
em votação, o oferecimento dessas disciplinas foi aprovado por todos os presentes 46 
ficando à critério da Coordenação de Curso o oferecimento ou não em função da 47 
demanda de alunos. Ficou determinado que a disciplina seria automaticamente 48 
suspensa caso o número de inscritos fosse inferior a 5.  2) Avaliação do Plano de 49 
trabalho para fins de estágio probatório do Prof. Henrique Valentim Nunes 50 
Machado: O presidente da assembléia passou a palavra ao Prof. Leonardo que, em 51 
função da ausência do Prof. Henrique por conta de uma viagem previamente 52 
agendada, ficou responsável por ler o plano de trabalho.  Na proposta apresentada, o 53 
Prof. Henrique se dispõe a oferecer três disciplinas obrigatórias por semestre, orientar 54 
alunos de TCC, coordenar os trabalhos no Grupo de Estudos GPBOV, executar dois 55 



projetos de pesquisa e dois de extensão além de participar de atividades 56 
administrativas e realizar eventos de interesse da área. Atualmente é membro do NDE 57 
e Coordeandor do Laboratório de Nutrição. Após as discussões, o plano de trabalho foi 58 
colocado em votação tendo sido aprovado por todos os presentes. 3) Decisão Ad-59 
Referendum 008/2015 da Assembléia Departamental que aprovou a utilização de 60 
parte do Laboratório de Morfologia, sala 1.05, para realização de procedimentos 61 
cirúrgicos do programa de extensão "Controle Populacional de Cães de Rua do 62 
Município de São João del-Rei”: O presidente da assembléia leu o Ad-referendum 63 
para conhecimento de todos e, em seguida, passou a palavra à Profa. Leila, solicitante 64 
da decisão, que deu maiores detalhes sobre os motivos que a levaram a requisitar o 65 
espaço dentro do Laboratório de Morfologia. Após algumas ponderações, o Ad-66 
referendum foi aprovado por todos os presentes. 4) Decisão Ad-Referendum 67 
009/2015 da Assembléia Departamental que aprovou os RADOCs do Prof. 68 
Henrique Valentim Nunes Machado: O presidente da assembléia leu o Ad-69 
referendum para conhecimento de todos e explicitou que a finalidade da decisão era a 70 
urgência na montagem do processo de avaliação do estágio probatório do referido 71 
professor. Como não houve discussões, o Ad-Referendum foi colocado em votação 72 
tendo sido aprovado por todos os presentes. 5) Decisão Ad-Referendum 010/2015 73 
da Assembléia Departamental que aprovou os RADOCs do Prof. Sérgio 74 
Gualberto Martins: O presidente da assembléia leu o Ad-referendum para 75 
conhecimento de todos e explicitou que a finalidade da decisão era a urgência na 76 
montagem do processo de avaliação do estágio probatório do referido professor. 77 
Como não houve discussões, o Ad-Referendum foi colocado em votação tendo sido 78 
aprovado por todos os presentes. 6) Decisão Ad-Referendum 011/2015 da 79 
Assembléia Departamental que aprovou os RADOCs da Profa. Renata de Souza 80 
Reis: O presidente da assembléia leu o Ad-referendum para conhecimento de todos e 81 
explicitou que a finalidade da decisão era a urgência na montagem do processo de 82 
avaliação do estágio probatório da referida professora. Como não houve discussões, o 83 
Ad-Referendum foi colocado em votação tendo sido aprovado por todos os presentes. 84 
7) Aprovação de execução do projeto Caracterização de instalações para criação 85 
intensiva de frangos de corte no Campos das Vertentes: O presidente da 86 
assembléia passou a palavra à Profa. Vanusa que explicou como o projeto seria 87 
desenvolvido no âmbito do DEZOO. Após as discussões o projeto foi colocado em 88 
votação tendo sido aprovado por todos os presentes. 8) Aprovação de execução do 89 
projeto Avaliação de diferentes materiais de cobertura em modelos reduzidos de 90 
galpões de frangos de corte: O presidente da assembléia passou a palavra 91 
novamente à Profa. Vanusa que explicou como o projeto seria desenvolvido no âmbito 92 
do DEZOO. O projeto foi colocado em discussão. Como não houve questionamentos, 93 
o projeto foi colocado em votação tendo sido aprovado por todos os presentes. Por ser 94 
verdade o aqui relatado, eu, Rafaela Nunes, Secretária do Departamento de 95 
Zootecnia, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São 96 
João del-Rei, vinte e sete de novembro de dois mil e quinze. 97 

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________ 98 

Deodoro Magno Brighenti dos Santos  _____________________________ 99 

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________ 100 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 101 

Leila de Gênova Gaya  _____________________________ 102 

Leonardo Marmo Moreira  _____________________________ 103 



Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________ 104 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________ 105 

Sérgio Gualberto Martins _____________________________ 106 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 107 


