
ATA Nº 59 – No dia sete de julho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta
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  59ª Reunião extraordinária da Assembleia Departamental em 1ª
Chamada.  Estavam  presentes,  sob  a  presidência  do  Prof.  Hewerson  Zansávio
Teixeira,  Chefe  do  Departamento,  os  professores  efetivos  Alexandre  de  Oliveira
Teixeira,  Carla  Regina  Guimarães  Brighenti,  Deodoro  Magno  Brighenti  dos
Santos,  Emerson Zumpichiatti  Arruda,  Fernando  de  Paula  Leonel, Gabriel  de
Menezes  Yazbeck,  Henrique  Valentim  Nunes  Machado,  Hewerson  Zansávio
Teixeira,  Janaína Azevedo Martuscello,  Leila de Gênova Gaya,  Leonardo Marmo
Moreira,  Mário Wilian Dávila Dávila,  Raquel  Moreira Pires dos Santos Melo e
Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Os professores  Daniel de Noronha Figueiredo
Vieira da Cunha e Renata de Souza Reis  justificaram as ausências. O Prof.  Sérgio
Gualberto Martins encontrava-se no gozo de suas férias regulamentares. 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 022/2017/DEZOO que
aprova,   ad-referendum   da Assembleia Departamental, os RADOCs 2011, 2012 e 2013
da Prof. Iara Freitas Lopes; 2) Ato 024/2017/DEZOO que aprova,    ad-referendum   da
Assembleia  Departamental,  os  RADOCs  2009,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014  da
Profa. Leila de Gênova Gaya;  3)    Pedido de remoção de docente do DEZOO para o
CCO e do CCO para o DEZOO. Em seguida, passou-se ao primeiro item de pauta: 1)
Ato 022/2017/DEZOO que aprova,    ad-referendum   da Assembleia Departamental,
os  RADOCs  2011,  2012  e  2013  da  Prof.  Iara  Freitas  Lopes:  o  presidente  da
assembleia  expôs  o  teor  do  ad-referendum e  os  motivos  para  sua  publicação,
colocando-o em discussão. Não houve discussões e o mesmo foi aprovado por todos
os presentes. 2)   Ato 024/2017/DEZOO que aprova,   ad-referendum   da Assembleia
Departamental, os RADOCs 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 da Profa. Leila de
Gênova  Gaya: o  presidente  da  assembleia  expôs  o  teor  do  ad-referendum e  os
motivos para sua publicação, colocando-o em discussão. Não houve discussões e o
mesmo foi aprovado por todos os presentes. 3  )   Pedido de remoção de docente do
DEZOO  para  o  CCO  e  do  CCO  para  o  DEZOO: trata-se  da  permuta  entre  os
professores  Alex  Gutterres  Taranto  do  CCO  e  Emerson  Zumpichiatti  Arruda  do
DEZOO. Em função da ausência da Prof. Renata de Souza Reis, relatora do pedido de
remoção, o presidente da assembleia solicitou que a leitura fosse feita pela professora
Vanusa. No relato, a Profa. Renata registra que a motivação do pedido do Prof. Alex é
exclusivamente familiar e que o Prof. Alex irá assumir as disciplinas de Morfologia,
Fisiologia e Farmacologia,  além do gabinete do Prof.  Emerson e do laboratório de
morfologia.  A relatora observa que a área de formação do Prof.  Alex  (Graduação,
Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado) é em Farmácia e Química. Pontua ainda que
se  trata  de  um  professor  produtivo  com  vários  artigos  publicados  em  revistas
internacionais. Entretanto, ressalta que o referido professor não tem qualquer relação
com a área de Zootecnia e com as disciplinas ministradas pelo Prof. Emerson. Quanto
ao pedido de remoção do Prof. Emerson, o relator pontua que o mesmo alega motivos
familiares para justificar o pedido de remoção. O relator registra ainda que “entende a
questão  familiar  entretanto  tal  pedido  fica  inviabilizado  pelo  perfil  do  docente  que
estaria vindo em permuta”. No voto, o relator foi de parecer contrário ao pedido de
remoção do Prof. Alex ao DEZOO e de parecer favorável ao pedido de remoção do
Prof. Emerson ao CCO na condição do envio de um código de vaga ao DEZOO. Ao
final do relato, o presidente da assembleia abriu a palavra ao Prof. Emerson. O mesmo
declarou que o voto do relator  lhe pareceu uma negativa,  pois  fica inviabilizado a
permuta.  Defendeu o Prof.  Alex e disse que sua própria formação é,  também, em
Farmácia. Segundo o Prof.  Emerson, não haveria a menor dificuldade para o Prof.
Alex assumir seu lugar no DEZOO.  O Prof.  Gabriel concordou com a fala do Prof.
Emerson lembrando que no DEZOO existem vários professores que não são da área
de Zootecnia por contingência histórica na formação do departamento. Destacou ainda
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que a vinda do Prof. Alex seria uma interessante aquisição para o DEZOO. Já a Profa.
Raquel ponderou que a vinda de um professor com um perfil afastado da Zootecnia
prejudica  o  discurso  do  Departamento  na  busca  de  professores  com  perfil  de
Zootecnista.  O  Prof.  Mário  sugeriu  tentar  envolver  outro  departamento  que  tenha
interesse no Prof. Alex e tentar fazer uma negociação. Já o Prof. Leonardo lembra que
o Prof. Alex está vindo do CCO, um Campus sem estrutura Departamental. Em função
disso, disse ser possível que o Prof. Alex se ligue mais ao DCNAT do que o próprio
DEZOO.  O  Prof.  Alexandre  lembrou  que  o  número  de  pedidos  de  TCC  vem
aumentado ano à ano, enquanto o número de orientadores permanece estagnado.
Novamente reforçou que precisamos de mais zootecnistas para fazer frente a esta
demanda crescente. Em tempo, a Profa. Raquel solicitou que constasse em ata que o
fato do “prof. Alex não ter manifestado em seu pedido de permuta a responsabilidade
de  assumir  os  encargos  didáticos  da  disciplina  Fisiologia  e  Biotecnologias  da
Reprodução  Animal,  que  nos  últimos  semestres  tem  sido  ministrada  pelo  prof.
Emerson, envolvido na permuta”. A Profa. Carla questionou o voto da relator que foi
feito de forma condicionada e que não seria possível colocar o item em votação. Em
função da fala da Profa. Carla e da ausência da relatora, o presidente da assembleia
optou por suspender a reunião, passar as informações levantadas para a relatora e
verificar se ela aceitaria as sugestões. 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,  sete  de  julho de  dois  mil  e
dezessete .

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________

Carla Regina Guimarães Brighenti _____________________________

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________

Emerson Zumpichiatti Arruda _____________________________

Fernando de Paula Leonel _____________________________

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________

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 _____________________________

Vanusa Patricia de Araujo Ferreira _____________________________
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