
ATA Nº 55 – No dia quatorze de outubro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas
e vinte minutos, na sala 2.08 do prédio da Zootecnia, no Campus Tancredo Neves da
Universidade Federal de São João del-Rei, reuniu-se o Departamento de Zootecnia –
DEZOO para a  55ª Reunião Extraordinária da Assembléia Departamental em 1ª
Chamada.  Estavam  presentes,  sob  a  presidência  do  Prof.  Hewerson  Zansávio
Teixeira,  Chefe  do  Departamento,  os  professores  efetivos  Daniel  de  Noronha
Figueiredo  Vieira  da  Cunha,  Deodoro  Magno  Brighenti  dos  Santos,  Emerson
Zumpichiatti Arruda, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira,
Janaina Azevedo Martuscello, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo Moreira, Mário
Wilian Dávila Dávila, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata de Souza Reis,
Sérgio Gualberto Martins. Os professores Alexandre de Oliveira Teixeira, Gabriel de
Menezes Yazbeck e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira justificaram as ausências. Os
professores  Carla  Regina  Guimarães  Brighenti  e  Fernando  de  Paula  Leonel
encontram-se afastados para qualificação. Nos Informes, o presidente da Assembleia
felicitou os presentes pelo Dia do Professor. Também comunicou que a sala 1.09F foi
cedida à Profa. Leila para a montagem do Laboratório de Melhoramento, conforme Ato
Nº  20/2016/DEZOO.  Por  último,  parabenizou  os  aniversariantes  do  período.  Em
seguida, o presidente pôs em discussão a pauta do dia, quando da convocação da
Assembleia que fora aprovada com os seguintes itens e na seguinte ordem:  1) Ato
021/2016/DEZOO, ad-referendum da Assembleia Departamental que aprovou os
RADOCs 2015 e 2016/1 do Prof. Sérgio Gualberto Martins para fins de Estágio
Probatório; 2) Avaliação do Plano de trabalho para fins de estágio probatório do
Prof.  Sérgio  Gualberto  Martins;  3)    Considerações  a  cerca  do  planejamento
estratégico do Departamento de Zootecnia;  4) Demandas do Colegiado e NDE
para a reestruturação do PPC; Em seguida, passou-se ao primeiro item de pauta: 1)
Ato 021/2016/DEZOO, ad-referendum da Assembleia Departamental que aprovou
os RADOCs 2015 e 2016/1 do Prof. Sérgio Gualberto Martins para fins de Estágio
Probatório: O presidente da assembleia leu o ad-referendum aprovando as atividades
registradas  no  RADOC  2015  e  2016/1  do  Prof.  Sérgio.  Após  a  leitura,  o   ad-
referendum fora  aprovado por todos os presentes sem discussões.  2) Avaliação do
Plano  de  trabalho para  fins  de  estágio  probatório  do  Prof.  Sérgio  Gualberto
Martins: O presidente da assembleia passou a palavra à Prof. Janaína, relatora do
processo. A relatora leu as atividades descritas no plano de trabalho e foi favorável à
sua aprovação. Após o voto da relatora, o plano de trabalho apresentado pelo Prof.
Sérgio  foi  aprovado  sem  maiores  discussões.  3)  Considerações  a  cerca  do
planejamento  estratégico  do  Departamento  de  Zootecnia:  O  presidente  da
assembleia  alertou  os  presentes  sobre  a  necessidade  de  se  rever  o  Plano  de
Capacitação  Docente  em  função  da  disponibilidade  de  bolsas  e  do  desejo  já
manifestado por  alguns em adiar  o  afastamento.  O presidente relatou que o Prof.
Gabriel já estaria se preparando para afastar em 2017. O Prof. Leonardo manifestou
sua preocupação com a questão dos professores substitutos. O Presidente ficou de
consultar a PROGP se está havendo qualquer dificuldade na contração de professor
substituto para cobrir afastamento para pós-doutorado. Nada mais havendo a tratar,
passou-se  para  o  próximo  item.  4)  Demandas  do  Colegiado  e  NDE  para  a
reestruturação do PPC: O presidente da assembleia passou a palavra à presidente
do Colegiado do Curso de Zootecnia, Profa. Renata, que falou sobre a reestruturação
do PPC. Solicitou aos professores que fizessem uma revisão cuidadosa nas ementas
e que se atentassem à questão da formatação.  Pediu uma ampla atualização das
referências bibliográficas. Lembrou que para a compra de livros na UFSJ é feita com
base nas referências básicas. O Prof. Leonardo alertou para o fato das referências não
estarem no formato  determinado pela  ABNT. Foi  discutida  a  questão da disciplina
Matemática Elementar. Sugeriu-se a reestruturação dessa disciplina com base nas
demandas passadas pelos demais professores. Abordou-se a questão da anuência da
disciplina  Microbiologia,  sob  responsabilidade  do  Prof.  José  Batista,  que  era  do
DEPEB e  agora  está  no  DEMED.  O  Presidente  da  Assembleia  esclareceu  que  a
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remoção do Prof. José Batista para o DEMED ocorreu com a transferência do encargo
para  aquele  departamento.  Neste  caso,  a  anuência  deve  ser  dada  pelo  DEMED.
Também foi comentado a situação da Profa. Fernanda Carlota do DEBEB, que está
cedida  para  a  UFLA,  e  cujo  contrato  da  professora  substituta  vence  ao  final  do
semestre corrente. O presidente da assembleia sugeriu à coordenadora de curso que
consultasse o Prof. Marcelo, vice-reitor, sobre a situação. Em seguida, discutiu-se a
questão da vaga do Prof. Marcos Passini. O presidente da assembleia afirmou que
todos os argumentos e esforços já foram empregados na tentativa de manter a vaga
no DEZOO e declarou: “ou o DEZOO assume de vez a anuência que foi dada ao curso
de Ciências Biológicas ou outro Departamento o fará levando consigo uma vaga com
4h/aula de encargo didático”. A coordenadora do curso pediu para que o departamento
que buscasse um perfil  para essa vaga dentro da área de ciências agrárias e que
pudesse atender as disciplinas Estatística para Ciências Biológicas e Matemática para
Ciências  Biológicas.  A  Prof.  Janaína  sugeriu  observar  os  professores  mais
sobrecarregados para a montagem do perfil. O Prof. Leonardo questionou a situação
do Prof. José Antônio. O presidente da assembleia informou que mandou um e-mail
para o Prof. José Antônio em maio deste ano que não foi respondido. Nesta semana,
ligou para ele perguntando se ele teria condições de assumir as disciplinas no curso
de Biologia e o mesmo respondeu nestas condições não teria interesse em redistribuir
para  a  UFSJ.  O  Prof.  Daniel  fez  um  encaminhamento  propondo  um  perfil  com
Máquinas Agrícolas, Agrometerologia, juntamente com Cálculo e Estatística. A questão
do tempo para se fazer o concurso para o próximo semestre foi questionada. A Prof.
Raquel perguntou se o Prof. Hewerson não assumiria a disciplina de Matemática para
Ciências Biológicas somente por um semestre. O mesmo respondeu que para isso,
teria que deixar algum encargo na Zootecnia. A Prof. Janaína perguntou se o Prof.
Mário não daria a disciplina neste semestre. O mesmo questionou que, caso aceitasse
dar  a  disciplina,  como  o  departamento  seria  visto,  uma  vez  que  o  mesmo  veio
negando  a  oferta.  A Profa.  Raquel  declarou  que  se  os  professores  do  DEZOO
estivessem com alguma folga nos encargos didáticos, admitiria ceder essa vaga para
outro  departamento,  mas  a  realidade  é  exatamente  a  oposta.  O  Prof.  Hewerson
declarou que poderia dar Matemática para Ciências Biológicas neste semestre, mas
gostaria que fosse liberado de Máquinas Agrícolas. A Profa. Janaína alertou para se
observar se tem aluno formando dependendo desta disciplina. O Prof. Emerson disse
que, se fosse o caso, assumira a disciplina de Máquinas por um semestre. O Prof.
Leonardo comentou que a proposta de encaminhamento feita pelo Prof. Daniel levaria
a  contratação  de  um  professor  que  não  seria,  necessariamente,  um  Zootecnista.
Questionou como isso poderia ser interpretado pela Administração. A Prof. Janaína
disse que o perfil atende o ciclo profissionalizante e, ao mesmo tempo aliviaria o Prof.
Hewerson, com mais tempo de casa, o Prof. Sérgio, com quatro disciplinas além de
resolver o problema do curso de Ciências Biológicas. A Profa. Raquel disse que o
Conselho irá observar tão somente a anuência assumida pelo departamento. A Prof.
Mário disse que deveríamos continuar com as negociações para que a vaga viesse
livre para o DEZOO concursar. Após as discussões, foram feitas três propostas de
encaminhamento: 1) Direcionar a o perfil para Ciências Agrárias na área de Máquinas
e Mecanização Agrícola e Agrometerologia, colocando-se itens de Cálculo e Estatística
nos tópicos do concurso; 2) ceder a vaga ao DEMAT para que este departamento
assuma a anuência das disciplinas Matemática para Ciências Biológicas e Estatística
para Ciências Biológicas em definitivo; 3) Assumir temporariamente as disciplinas sem
dar a anuência à COBIO e negociar para a vaga retornar ao DEZOO livre. Colocado
em  votação,  foram  nove  votos  na  primeira  proposta,  um  voto  na  terceira  e  uma
absteção. Dessa forma, fica deliberado que a vaga oriunda do redistribuição do Prof.
Marcos Passini terá o perfil de Ciências Agrárias para o atendimento das disciplinas de
Máquinas  e  Mecanização  Agrícola,  Agrometerologia,  Matemática  para  Ciências
Biológicas e Estatística para Ciências Biológicas. A reunião prossegui com a fala da
Profa. Renata. Ela solicitou que cada professor do Departamento, incluindo os da área
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básica,  proponha  disciplinas  optativas  para  a  composição  do  PPC.  O  Prof.  Mário
sugeriu que se a disciplina de Cálculo não fosse de fundamental importância para o
curso, a mesma poderia ser optativa. A Profa. Renata esclareceu que a mesma faz
parte dos parâmetros curriculares nacionais para o curso de Zootecnia e que tem que
ser  oferecida  como  disciplina  obrigatória.  Nada  mais  havendo  a  tratar  e  por  ser
verdade o aqui relatado, eu, Hewerson Zansávio Teixeira, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, quatorze de outubro de
dois mil e dezesseis.

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha _____________________________

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________

Emerson Zumpichiatti Arruda _____________________________ 

Henrique Valentim Nunes Machado _____________________________

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________

Janaina Azevedo Martuscello _____________________________

Leila de Gênova Gaya _____________________________

Leonardo Marmo Moreira _____________________________

Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________

Renata de Souza Reis _____________________________

Sérgio Gualberto Martins _____________________________
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