
ATA N.º 50 (continuação) – no primeiro dia do mês de abril de dois mil e 1 
dezesseis, às quatorze horas e quinze minutos, na sala 2.07 do prédio da Zootecnia, 2 
no Campus Tancredo Neves da Universidade Federal de São João del-Rei, reuniu-se 3 
o Departamento de Zootecnia – DEZOO para a continuação da 50ª reunião da 4 
Assembléia Departamental em 2ª Chamada. Na 1ª chamada, ocorrida em dezoito de 5 
março dois mil e dezesseis estavam presentes os professores Daniel de Noronha 6 
Figueiredo Vieira da Cunha, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio 7 
Teixeira, Janaina Azevedo Martuscello, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo 8 
Moreira, Sérgio Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Justificaram 9 
os professores Emerson Zumpichiatti Arruda, Gabriel de Menezes Yazbeck, Mário 10 
Willian Dávila Dávila, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo e Renata de Souza Reis. 11 
Os professores Alexandre Oliveira Teixeira e Deodoro Magno Brighenti dos Santos não 12 
encaminharam justificativa por escrito. Na 2ª chamada, estavam presentes, sob a 13 
presidência do Prof. Hewerson Zansávio Teixeira, Chefe do Departamento, os 14 
professores efetivos Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha, Deodoro Magno 15 
Brighenti dos Santos, Gabriel de Menezes Yazbeck, Henrique Valentim Nunes 16 
Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, Janaina Azevedo Martuscello, Leonardo 17 
Marmo Moreira, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata de Souza Reis, Sérgio 18 
Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Os professores Alexandre 19 
Oliveira Teixeira, Henrique Valentim Nunes Machado, Leila de Genova Gaya e Mário 20 
Willian Dávila Dávila e justificaram suas ausências. O Prof. Emerson Zumpichiatti 21 
Arruda não encaminhou justificativa de ausência por escrito. Os professores Carla 22 
Regina Guimarães Brighenti e Fernando de Paula Leonel encontram-se afastados 23 
para qualificação. Nos informes, o presidente comunicou aos professores que o 24 
técnico administrativo Bruno Abreu ficará responsável por cadastrar as substâncias 25 
laboratoriais de controle do exército. Esse controle é mensal. Para isso, os 26 
coordenadores de laboratório que utilizem tais substâncias deverão passar as 27 
informações ao Sr. Bruno Abreu. Em seguida, o presidente pôs em discussão a pauta 28 
do dia, quando da convocação da Assembléia que fora aprovada com os seguintes 29 
itens e na seguinte ordem: 1) Indicação de membro suplente para a CEUA; 2) 30 
Análise das propostas de Pós-Graduação Stricto Sensu apresentadas ao 31 
DEZOO; 3) Pedido de autorização para pós-doutorado sem afastamento 4) 32 
Considerações sobre o ante-projeto de Resolução do CONSU que estabelece as 33 
diretrizes de funcionamento dos Núcleo Agrícolas e Ambientais de Ensino, 34 
Pesquisa e Extensão da UFSJ; 5) Ocupação do 3º andar do Prédio da Zootecnia; 35 
6) Posicionamento do Departamento em relação ao código de vaga que 36 
pertenceu ao Prof. Marcos Passini.  A reunião passou ao primeiro item da pauta: 1) 37 
Indicação de membro suplente para a CEUA: O presidente da assembléia leu o 38 
Memorando Eletrônico Nº 18/2016 – GABIN solicitando a indicação de um membro 39 
suplente para a CEUA. O presidente esclareceu que o mandato seria por seis meses 40 
até que a CEUA adquirisse nova conformação. As reuniões ocorrem uma vez por mês 41 
às sextas-feiras. Disse que teria que ser alguém que já tenha submetido projeto 42 
envolvendo o uso de animais ou que tenha participado de projetos na condição de 43 
colaborador. Sugeriu também que fosse um professor que não tivesse encargos 44 
administrativos visto que alguns professores já estariam envolvidos com comissões, 45 
conselhos ou cargo e que seria importante balancear as atribuições entre os docentes. 46 
O Prof. Gabriel colocou seu nome à disposição, mas disse que haveriam 47 
impedimentos em se reunir na sextas pela manhã. Colocado em votação, o nome do 48 
Prof. Gabriel foi aprovado por todos os presentes. 2) Análise das propostas de Pós-49 
Graduação Stricto Sensu apresentadas ao DEZOO: como sugerido pelo Prof. 50 
Leonardo em reunião passada do dia onze de março de dois mil e dezesseis, o Prof. 51 
Fernando deveria ser consultado sobre este assunto. Isso foi feito pelo presidente da 52 
assembléia no mesmo dia da reunião passada por e-mail. Em seguida o Prof. 53 
Fernando encaminhou a resposta que foi lida em assembléia. O Prof. Fernando disse 54 
que “... em função de meu afastamento, não tenho conhecimento suficiente sobre tais 55 



propostas, que permita opinar de forma produtiva para o Departamento”. Disse 56 
também que não está articulando proposta alguma de programa de pós graduação 57 
pois “... para o momento para mim é muito conturbado: nova língua, projeto de pós-58 
doutoramento em andamento, com os problemas que são peculiares a estes tipos de 59 
projeto”. Disse que “... considera que o departamento é maduro o suficiente para 60 
decidir, e eu sou um amente da democracia, seguirei os princípios democráticos, ou 61 
seja, aceito qualquer decisão de vocês”. Finaliza o e-mail se desculpando “... por não 62 
poder contribuir de maneira significativa neste momento”. Após a reunião do dia onze 63 
de março, a Profa. Janaína havia encaminhado um e-mail a todos os docentes do 64 
departamento desistindo de coordenar uma proposta. Dessa forma, ficou acertado que 65 
o DEZOO não se encontra em condições de deliberar uma proposta de pós-66 
graduação. A proposta deverá ser liderada pelo DECEB do Campus Sete Lagoas em 67 
parceria com a Embrapa de Juiz de Fora. Os professores do DEZOO que desejarem 68 
participar do programa estão livres para optar devendo unicamente solicitar anuência 69 
da assembléia, conforme previsto em regimento. 3) Pedido de autorização para pós-70 
doutorado sem afastamento: A Profa. Raquel encaminhou pedido de autorização 71 
para realização de um pós-doutorado sem afastamento na UFMG sob orientação da 72 
Profa. Adalgiza Souza Carneiro de Rezende. O presidente leu a carta de aceite 73 
encaminhada pela Profa. Adalgiza. Em seguida, passou a palavra à Profa. Raquel 74 
para maiores esclarecimentos. A Profa. Raquel lembrou que no seu processo de 75 
redistribuição esse pós-doutorado já estava previsto. Informou que os trabalhos 76 
ocorreriam, em sua maior parte, em Lagoa Dourada às sextas-feiras. Disse que neste 77 
dia não haveria problemas com seus encargos didáticos e que também não haveria 78 
qualquer ônus ao Departamento. Por seu um pós-doutorado sem afastamento, ficaria 79 
mantido o afastamento para pós-doutoramento aprovado em Assembléia para 2017. O 80 
pedido foi aprovado por todos os presentes. 4) Considerações sobre o ante-projeto 81 
de Resolução do CONSU que estabelece as diretrizes de funcionamento dos 82 
Núcleos Agrícolas e Ambientais de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ: a 83 
proposta do ante-projeto de resolução já havia sido encaminhado por e-mail para 84 
análise dos docentes. A Profa. Renata manifestou preocupação com relação a 85 
aquisição de alimentos dos animais. A Profa. Raquel destaca que a área de ensino 86 
deveria estar priorizada no projeto de resolução. O Prof. Daniel defendeu a presença 87 
no Comitê Gestor de um professor de Zootecnia de cada setor de produção. A Profa. 88 
Janaína ponderou que o administrador da fazenda deva ser indicado pelo próprio 89 
comitê gestor, e não pela Reitoria. Defende também a alteração do nome de Núcleos 90 
Agrícopecuários e Ambientais de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ para Núcleos 91 
Agrícolas e Ambientais de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ. Sugere que os 92 
professores indicados pelas pró-reitorias sejam da área de Ciências Agrárias e/ou 93 
Ambiental. 5) Ocupação do 3º andar do Prédio da Zootecnia: O presidente da 94 
assembléia explicou que conversou com a coordenadora e a vice-coordenadora do 95 
curso, professoras Renata e Vanusa, respectivamente, para definir a reorganização do 96 
prédio da Zootecnia com a ocupação do 3º andar. Foi apresentada uma proposta à 97 
Assembléia com base nas seguintes premissas: 1) Priorizar as atividades de ensino e 98 
o PPC; 2) Evitar grandes alterações; 3) concentrar os laboratórios no 1º andar; 4) 99 
manter todos os períodos do curso no mesmo prédio. Nesse sentido, na proposta 100 
apresentada, as salas de aula foram alocadas no 3º andar e as salas de professores 101 
mantidas onde estão. A idéia foi evitar muitas alterações e pesou a questão dos 102 
problemas de temperatura e vazamentos do 3º andar. No 2º andar, a sala de aula 2.08 103 
será convertida em Laboratório de Informática. Metade da sala 2.07 e a parte final do 104 
corredor serão utilizadas para criação de 4 gabinetes para professor. A outra metade 105 
se transformará em sala de reuniões do departamento e da coordenação de curso. O 106 
restante dos cômodos do 2º andar permanece inalterado. No entanto, o Departamento 107 
reivindica a sala 2.14, atualmente ocupada pela Profa. Iola do DEGEO para as 108 
instalações do Laboratório de Alevinagem.  No 1º andar, o Laboratório de Morfologia, 109 
sala 1.05, permanece inalterado. A sala de aula 1.04 será dividida em Sala de Mufla e 110 



Sala de Moinho e Estufa, liberando espaço no Laboratório de Nutrição Animal. A sala 111 
de aula 1.06 será dividida em Laboratório de Forragem e Laboratório de Higiene 112 
Zootécnica. Este último deixará a sala 1.03 que será convertida em Sala de 113 
Armazenamento de Amostras. As salas 1.01 e 1.02 permanecem inalteradas 114 
(Laboratório de Processamento de Cera e Laboratório de Práticas Apícolas, 115 
respectivamente). O Laboratório de Microscopia, sala 1.09, permanece do jeito que 116 
está. Com o deslocamento do Laboratório de Informática para o 2º andar, a sala 1.10 117 
abrigará o Laboratório de Avicultura. A sala de aula 1.09BC será dividida entre o 118 
Laboratório de Digestibilidade e o Laboratório de Solos. A sala de aula 1.09DE será 119 
dividida entre o laboratório de TPOA e o Laboratório de Reprodução. Colocada em 120 
votação, a reorganização das salas do Prédio da Zootecnia foi aprovada por todos os 121 
presentes. Assuntos gerais: o Prof. Gabriel pediu a palavra para comunicar a todos 122 
sobre a suspensão do programa de bolsas do CNPq para pós-graduação no exterior e 123 
sugeriu a deliberação de modificação da escala de aperfeiçoamento de pessoal do 124 
DEZOO na próxima reunião, o que deverá ser feito em breve. Em função do tempo e 125 
da necessidade de ausência da Profa. Raquel, Conselheira do Departamento no 126 
CONSU, a reunião foi encerrada. Por ser verdade o aqui relatado, eu, Rafaela Nunes, 127 
Secretária do Departamento de Zootecnia, lavrei a presente ata que, se aprovada, 128 
será assinada pelos presentes. São João del-Rei, primeiro de abril de dois mil e 129 
dezesseis. 130 

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha _____________________________ 131 

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________ 132 

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________ 133 

Henrique Valentim Nunes Machado _____________________________ 134 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 135 

Janaina Azevedo Martuscello _____________________________ 136 

Leonardo Marmo Moreira _____________________________ 137 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________ 138 

Renata de Souza Reis _____________________________ 139 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 140 

Sérgio Gualberto Martins _____________________________ 141 


