
ATA N.º 50 – Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze 1 
horas e trinta minutos, na sala 2.07 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 50ª reunião da Assembléia Departamental em 1ª 4 
Chamada. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. Hewerson Zansávio 5 
Teixeira, Chefe do Departamento, os professores efetivos Alexandre Oliveira Teixeira, 6 
Deodoro Magno Brighenti dos Santos, Emerson Zumpichiatti Arruda, Gabriel de 7 
Menezes Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, 8 
Janaina Azevedo Martuscello, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo Moreira, 9 
Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata de Souza Reis, Vanusa Patrícia de 10 
Araújo Ferreira. Os professores Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha e 11 
Mário Willian Dávila Dávila e Sérgio Gualberto Martins justificaram suas ausências. Os 12 
professores Carla Regina Guimarães Brighenti e Fernando de Paula Leonel 13 
encontram-se afastados para qualificação. Nos informes, o presidente comunicou aos 14 
professores que o Comitê Executivo precisa de docentes para trabalhar como 15 
mesários na pesquisa para escolha do Reitorado que ocorrerá no dia 17 de março. Os 16 
professores Emerson, Janaína e Renata concordaram participar desde que 17 
trabalhassem à tarde no CTAN. A Profa. Janaína pediu a palavra para comunicar a 18 
Assembléia que neste ano de 2016 não iria colocar o bode do capril para cobrir as 19 
cabras devido ao fato da Universidade ainda não ter solucionado a questão da 20 
comercialização do leite e devido à falta de espaço. Em seguida, o presidente pôs em 21 
discussão a pauta do dia, quando da convocação da Assembléia que fora aprovada 22 
com os seguintes itens e na seguinte ordem: 1) Proposta de Pós-Graduação Stricto 23 
Sensu em conjunto com o DECEB – Departamento de Ciências Exatas e 24 
Biológicas da UFSJ; 2) Proposta de Pós-Graduação Stricto Sensu em conjunto 25 
com a EMBRAPA Gado de Leite; 3) Ocupação do 3º andar do Prédio da 26 
Zootecnia; 4) Considerações sobre o ante-projeto de Resolução do CONSU que 27 
estabelece as diretrizes de funcionamento dos Núcleo Agrícolas e Ambientais de 28 
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ; 4) Posicionamento do Departamento em 29 
relação ao código de vaga que pertenceu ao Prof. Marcos Passini. A reunião 30 
iniciou-se com a discussão do 1º item de pauta: 1) Proposta de Pós-Graduação 31 
Stricto Sensu em conjunto com o DECEB – Departamento de Ciências Exatas e 32 
Biológicas da UFSJ: O Prof. Juliano Cury do DECEB encaminhou um e-mail à chefia 33 
de departamento detalhando uma conversa inicial que já havia tido com os 34 
professores Fernando e Janaína sobre uma proposta de um programa de pós-35 
graduação envolvendo professores dos dois departamentos. Ambos os departamentos 36 
apresentam número insuficiente de professores com produção adequada para compor 37 
uma proposta em separado. A idéia é juntar professores dos dois departamentos e 38 
fazer uma proposta mais ampla, englobando não só a produção animal, mas áreas 39 
que permeiam a produção, como fisiologia vegetal de gramíneas, microbiologia de 40 
silagem e rumem, estatística, etc. O professor Juliano finaliza seu e-mail solicitando 41 
uma consulta à Assembléia Departamental. A Profa. Janaína deu mais alguns detalhes 42 
de como a conversa se processou. Como o item 2 de pauta tratava do mesmo assunto 43 
(proposta de programa de pós-graduação), porém com a Embrapa Gado de Leite de 44 
Juiz de Fora, o presidente da Assembléia propôs que fosse discutido os dois itens de 45 
pauta em conjunto. Sendo assim, o presidente leu um e-mail encaminhado à Profa. 46 
Janaína pelo Pesquisador Mirton Morenz, da área de nutrição de ruminantes da 47 
Embrapa gado de leite. No e-mail o pesquisador falou sobre a necessidade de 48 
conversarmos sobre uma proposta de um curso de pós-graduação em parceria com a 49 
Embrapa. A idéia seria montar um grupo no DEZOO para fazer uma reunião com a 50 
chefia da Embrapa que estaria na cidade de Coronel Xavier Chaves. Segundo a Profa. 51 
Janaína, uma proposta interinstitucional é vista com bons olhos pela CAPES. A 52 
parceria com Embrapa seria interessante por conta da infra-estrutura já disponível. O 53 
presidente da assembléia sugeriu que fosse feito uma proposta envolvendo os 54 
professores do DEZOO e DECEB como membros da UFSJ e os pesquisadores da 55 



Embrapa Gado de Leite. O Prof. Gabriel disse que tem que haver um acordo para ver 56 
como ficam as contrapartidas de cada uma das partes. O Prof. Alexandre alertou para 57 
a falta de professores no DEZOO e que com uma pós a situação tenderia se agravar, 58 
pois ficaria mais complicado assumir mais disciplinas. A Prof. Janaína destacou que 59 
seria importante a participação do Prof. Fernando, inclusive como coordenador da 60 
proposta e do Programa. O Prof. Leonardo destacou a importância de consultar o Prof. 61 
Fernando, uma vez que ele estaria diretamente envolvido na proposta. A Profa. Carla 62 
que poderia contribuir para o programa. Os professores Emerson e Vanusa 63 
consideram isso desnecessário uma vez que participariam da proposta aqueles que 64 
tivessem interesse. Nesse sentido, os professores afastados poderiam entrar na 65 
proposta a qualquer momento, caso fosse do interesse deles. Com base nas 66 
discussões, o presidente da assembléia propôs o seguinte encaminhamento: o Prof. 67 
Fernando seria consultado e os professores do departamento manifestariam seu 68 
interesse. Em seguida, a Embrapa seria chamada para uma conversa mais detalhada 69 
para verificação de contrapartidas. Para isso, seria designada uma comissão para uma 70 
conversa com a Embrapa e o Prof. Juliano do DECEB. A comissão traria o resultado 71 
das conversas para deliberação da Assembléia. O encaminhamento foi aprovado por 72 
todos os presentes. Ficou aprovado, também, que a comissão seria formada pelos 73 
professores Leonardo, Janaína e Leila. Em função do tempo, o presidente da 74 
assembléia resolveu suspender a reunião para sua continuação em data oportuna. Por 75 
ser verdade o aqui relatado, eu, Rafaela Nunes, Secretária do Departamento de 76 
Zootecnia, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São 77 
João del-Rei, onze de março de dois mil e dezesseis. 78 

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________ 79 

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________ 80 

Emerson Zumpichiatti Arruda _____________________________ 81 

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________ 82 

Henrique Valentim Nunes Machado _____________________________ 83 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 84 

Janaina Azevedo Martuscello _____________________________ 85 

Leila de Gênova Gaya  _____________________________ 86 

Leonardo Marmo Moreira _____________________________ 87 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________ 88 

Renata de Souza Reis _____________________________ 89 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 90 


