
ATA N.º 51 – Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze 1 
horas e vinte 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 51ª 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 de Oliveira 6 
Teixeira, Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha, Emerson Zumpichiatti Arruda, 7 
Gabriel de Menezes Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio 8 
Teixeira, Janaina Azevedo Martuscello, Leonardo Marmo Moreira, Mário Willian Dávila 9 
Dávila, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata de Souza Reis, Sérgio 10 
Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Os professores Deodoro 11 
Magno Brighenti dos Santos e Leila de Gênova Gaya justificaram suas ausências. Os 12 
professores Carla Regina Guimarães Brighenti e Fernando de Paula Leonel 13 
encontram-se afastados para qualificação. O presidente pôs em discussão a pauta do 14 
dia, quando da convocação da Assembléia que fora aprovada com os seguintes itens 15 
e na seguinte ordem: 1) Informes; 2) Aprovação do Ato 003/2016/DEZOO, Ad-16 
referendum da Assembléia Departamental que trata da aprovação de projetos do 17 
Prof. Deodoro Magno Brighenti dos Santos; 3) Aprovação do Ato 18 
004/2016/DEZOO, Ad-referendum da Assembléia Departamental que aprova o 19 
RADOC 2016 parcial da Profa. Renata de Souza Reis; 4) Aprovação do Ato 20 
005/2016/DEZOO, Ad-referendum da Assembléia Departamental que trata da 21 
aprovação de projetos da Profa. Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira; 5) Pedido de 22 
renovação de afastamento de pós-doc. do Prof. Fernando de Paula Leonel; 6) 23 
Distribuição dos Encargos Didáticos para o 2º semestre de 2016; 7) Situação do 24 
Laboratório de Nutrição Animal; 8) Participação das cabras do Capril da UFSJ na 25 
Exposição de Barbacena; e 9) Assuntos Gerais. No 1º item de pauta, 1) informes, 26 
o presidente lembrou aos professores que o prazo para os exames periódicos termina 27 
em 31 de maio de 2016. Disse também que todas as atas da Assembléia 28 
Departamental bem com atos da chefia de departamento estão disponíveis para 29 
consulta na página do DEZOO. O presidente alertou sobre a necessidade do 30 
departamento em redigir o seu planejamento estratégico. Para isso, o presidente 31 
nomeou as Professoras Leila Gaya e Vanusa Ferreira para, juntamente com o chefe 32 
do departamento, compor a comissão de elaboração do planejamento estratégico. O 33 
presidente destacou a importância da participação de todos os professores nesse 34 
processo. O planejamento estratégico do DEZOO deverá tomar por base o Plano de 35 
Desenvolvimento Institucional da UFSJ. 2) Aprovação do Ato 003/2016/DEZOO, Ad-36 
referendum da Assembléia Departamental que trata da aprovação de projetos do 37 
Prof. Deodoro Magno Brighenti dos Santos: o presidente alertou a todos os 38 
presentes sobre a necessidade de se aprovar os projetos em Assembleia 39 
Departamental antes de sua execução. Os projetos têm sido executados no âmbito do 40 
departamento sem que os mesmos tenham sido autorizados. Há projetos que foram 41 
finalizados sem sequer passar pela ciência da Assembléia. A sugestão da presidência 42 
é que, assim que o projeto for aprovado, que proponente envie um e-mail à chefia do 43 
departamento informando o nome do projeto, a vigência, a agência financiadora e o 44 
recurso liberado se o caso for. O Presidente sugeriu, também, que quando do registro 45 
do projeto no Intelecto, no campo Sigla, seja informado a sigla do programa ou edital 46 
(ex. PIBIC, PROEXT, MCT, entre outros). O presidente esclareceu que, para validação 47 
do projeto no Intelecto, o chefe de departamento precisa informar a ata em que o 48 
projeto foi aprovado. Em seguida, o presidente leu o ad-referendum 003/2016/DEZOO 49 
com a relação de projetos sob a responsabilidade do Prof. Deodoro. Informou que a 50 
aprovação era necessária para fins de progressão funcional. O ad-referendum foi 51 
aprovado por todos os presentes. 3) Aprovação do Ato 004/2016/DEZOO, Ad-52 
referendum da Assembléia Departamental que aprova o RADOC 2016 parcial da 53 
Profa. Renata de Souza Reis: O presidente da assembleia esclareceu que o ad-54 
referendum 004/2016/DEZOO foi necessário para o atendimento dos termos da 55 



Resolução 003/2015/CONSU que trata do Estágio Probatório dos docentes. Para isso, 56 
era necessária a aprovação do RADOC parcial de 2016 da Profa. Renata Reis. O ad-57 
referendum foi lido em Assembleia tendo sido aprovado por todos os presentes. 4) 58 
Aprovação do Ato 005/2016/DEZOO, Ad-referendum da Assembléia 59 
Departamental que trata da aprovação de projetos da Profa. Vanusa Patrícia de 60 
Araújo Ferreira: o presidente leu o ad-referendum em questão e justificou a 61 
necessidade de sua publicação em virtude da validação de projetos de pesquisa da 62 
Profa. Vanusa Ferreira para fins de progressão funcional. O ad-referendum foi 63 
aprovado por todos os presentes. 5) Pedido de renovação de afastamento de pós-64 
doc. Do Prof. Fernando de Paula Leonel: O presidente da Assembleia leu um e-mail 65 
encaminhado pelo Prof. Fernando Leonel em 25/04/2016 contendo um documento 66 
com a exposição de motivos, o comprovante de registro na plataforma Carlos Chaga e 67 
um comprovante da gravidez de sua esposa. O presidente leu a exposição de motivos 68 
e, dentro das justificativas, destacou o atraso do CNPq em implementar a bolsa, a 69 
mudança estratégica na metodologia do projeto em função da ausência de infra-70 
estrutura no DEZOO e a gravidez da esposa. Em função desses motivos, o Prof. 71 
Fernando solicita a prorrogação por mais um semestre. Antes de abrir a palavra aos 72 
presentes, o presidente esclareceu que para aprovação do pedido de prorrogação era 73 
necessário garantir o cumprimento dos encargos didáticos de 2016/2 no Curso de 74 
Zootecnia. O presidente consultou a PROGP sobre a possibilidade de renovação do 75 
contrato do Prof. José Rodolfo, contratado para substituir o Prof. Fernando no 76 
concurso CPD 034/2015/DEZOO – Bovinocultura de corte. A princípio o procedimento 77 
é simples desde que haja recursos para isso. No entanto, as incertezas políticas pelas 78 
quais o país atravessa inspiram cautela. O Prof. José Rodolfo, por outro lado, está 79 
aguardando a homologação do resultado de um concurso que ele prestou na UFMG. 80 
Segundo o Prof. José Rodolfo ele foi aprovado em primeiro lugar, mas o concurso está 81 
parado por conta de um recurso. Outro problema alertado pelo presidente da 82 
Assembleia é que apenas o Prof. José Rodolfo foi aprovado no concurso CPD 83 
034/2015/DEZOO, não havendo possibilidade de convocar o 2º colocado. Destarte 84 
não há garantias de um professor substituto no próximo semestre. Dito isto, o 85 
presidente da assembleia abriu a palavra aos presentes. A Profa. Vanusa se colocou à 86 
disposição de coordenar a disciplina Introdução à Zootencia, uma vez que esta ficou à 87 
cargo da Coordenação de Curso com a colaboração dos professores da área 88 
profissionalizantes. O Prof. Daniel ministrará Nutrição e Alimentação de Ruminantes e 89 
o Prof. Henrique ministrará a disciplina Bovinocultura de corte. Resolvida a questão 90 
dos encargos, o pedido de prorrogação de afastamento foi aprovado por todos os 91 
presentes. 6) Distribuição dos Encargos Didáticos para o 2º semestre de 2016: O 92 
presidente da Assembléia colocou em discussão a distribuição dos encargos didáticos 93 
do DEZOO para o próximo semestre. Ficou acertada a seguinte distribuição: Alexandre 94 
Oliveira: Bases da Nutrição Animal (72 h); Suinocultura (72 h); Carla Brighenti: 95 
Estatística Básica (72 h); Delineamento e Análise de Experimentos (72 h); Daniel de 96 
Noronha: Bioquímica Geral (72 h); Fisiologia da Digestão (54 h); Nutrição e 97 
Alimentação de Ruminantes (72 h); Deodoro Brighenti: Apicultura e Meliponicultura 98 
(54 h); Gestão do Agronegócio (54 h); Extensão Rural (54 h); Deontologia e Inserção 99 
Profissional (54 h - dividido com Profa. Leila); Emerson Zumpichiatti: Morfologia 100 
Animal (72 h); Fisiologia Animal (54 h); Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução (54 101 
h); Gabriel Yazbeck: Genética Geral (72 h); Biologia Molecular (72 h); Henrique 102 
Machado: Bovinocultura de Leite (72 h); Economia do Agronegócio (54 h); Análise de 103 
Alimentos para Animais (54 h); Bovinocultura de corte (72 h); Hewerson Teixeira: 104 
Desenho Técnico Digital (54 h); Máquinas e Mecanização Agrícola (54 h); Instalações 105 
Zootécnicas (54 h); Janaina Martuscello: Fundamentos de Forragicultura (72 h); 106 
Forragicultura Aplicada (72 h); Ovinocultura e Caprinocultura (72 h); Culturas Agrícolas 107 
de Interesse Zootécnico (54 h – Optativa); Leila Gaya: Melhoramento Animal (72 h); 108 
Deontologia e Inserção Profissional (54 h – Dividida com Prof. Deodoro); Leonardo 109 
Moreira: Química Geral de Biossistemas (54 h); Química Orgânica de Biossistemas 110 



(54 h); Físico-Química de Biossistemas (54 h – Optativa); Mario Dávila: Cálculo para 111 
Biossistemas I (72 h); Matemática Elementar (90 h); Raquel dos Santos: 112 
Parasitologia e Higiene Zootécnica (72 h); Equideocultura (54 h); Equitação básica (54 113 
h – Optativa); Renata Reis: Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes (72 h); Gestão 114 
de Processos e da Qualidade de Alimentos (54 h); Tecnologia de Produtos de Origem 115 
Animal (54 h); Tópicos Avícolas (54 h – Dividida com Profa. Vanusa); Sérgio Martins: 116 
Gênese, Propriedade e Classificação do Solo (54 h); Química, Fertilidade do Solo e 117 
Nutrição de Plantas (72 h); Agrometeorologia (54 h); Gestão Ambiental (54 h); Vanusa 118 
Ferreira: Avicultura (72 h); Bioclimatologia (54 h); Introdução à Zootecnia (54 h); 119 
Tópicos Avícolas (54 h – Dividida com Profa. Renata); Não houve manifestações da 120 
Assembléia quanto à disciplina Estatística para Ciências Biológicas (72 h). Devido ao 121 
impasse, o presidente da Assembleia disse que marcaria uma nova reunião para 122 
deliberação sobre o caso. O prazo para o envio dos nomes dos responsáveis pelas 123 
disciplinas termina no dia 25 de maio de 2016. 7) Situação do Laboratório de 124 
Nutrição Animal: a pedido do Prof. Henrique, foi aprovada a adição deste item de 125 
pauta. O Prof. Henrique fez uma breve explanação sobre os problemas que tem 126 
ocorrido no Laboratório de Nutrição Animal e as dificuldades que tem encontrado. A 127 
principal delas refere-se aos horários de trabalho do técnico responsável que insiste 128 
em ficar trabalhando no horário de almoço para poder sair mais cedo do serviço. A 129 
justificativa seriam experimentos feitos pelos alunos que começariam pela manhã e 130 
avançariam pela tarde. Outro problema apontado são alunos que chegariam ao meio 131 
da manhã para realização de experimentos o que comprometeria a hora de saída do 132 
técnico. O horário do técnico seria de 8 às 12 h e de 14 às 18h. O presidente da 133 
Assembleia sugeriu a Prof. Henrique que elaborasse um regulamento com as normas 134 
de funcionamento do laboratório e que trouxesse para apreciação da Assembléia. O 135 
Prof. Henrique solicitou aos colegas que fosse feito um planejamento mais cuidadoso 136 
com os TCCs que utilizem reagentes do Laboratório. É preciso que os professores 137 
passem uma lista do material que será utilizado no ano corrente à tempo de incluir no 138 
planejamento de necessidades do Departamento. O mesmo se aplica às disciplinas 139 
práticas que utilizam o Laboratório. Outro problema é a utilização do Laboratório em 140 
horários que o técnico não esteja presente. A sugestão do Prof. Henrique é que sejam 141 
solicitados dois monitores de 12 h. Questionado sobre quais experimentos requer mais 142 
de quatro horas de trabalho, informou que somente o extrato etéreo necessitaria de 143 
um tempo maior. Os demais experimentos, com bom planejamento podem ser feitos 144 
integralmente no período da tarde ou da manhã. No caso de experimentos de extrato 145 
etéreo, o Prof. Henrique sugeriu ser consultado antes para planejar o experimento 146 
adequadamente. 8) Participação das cabras na Exposição de Barbacena: A Profa. 147 
Janaína informou aos presentes sobre a realização da 49ª Edição da Expo Barbacena 148 
entre os dias 15 e 22 de maio de 2016. A Profa. Janaína solicita autorização da 149 
Assembléia para levar alguns animais para exposição. Não haverá qualquer ônus ao 150 
departamento, uma vez que todas as despesas correrão por conta da NUCCORTE – 151 
Núcleo de Criadores de Caprinos e Ovinos  das Regiões dos Campos da Vertentes e 152 
Zona da Mata Mineira. O pedido foi aprovado por todos os presentes. 9) Assuntos 153 
Gerais: a Profa. Renata solicitou as professores que ao comunicarem algum tipo de 154 
afastamento que enviem um planejamento de reposição. O Prof. Emerson informou 155 
que o espaço do Laboratório de Morfologia cedido à Profa. Leila necessita de uma 156 
regulamentação para o acesso dos alunos, já que esse espaço armazena substâncias 157 
perigosas como analgésicos e traquilizantes. Nada mais havendo a tratar e por ser 158 
verdade o aqui relatado, eu, Profa. Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, lavrei a 159 
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, seis 160 
de maio de dois mil e dezesseis. 161 
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