
ATA Nº 60 – No dia vinte e dois de setembro de dois mil e dezessete, às quatorze
horas  e  vinte  e  seis  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  60ª Reunião  Extraordinária  da
Assembleia Departamental em 2ª Chamada. Não foi feito o registro de presentes e
ausentes na 1ª chamada. Na 2ª 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,  Fernando  de  Paula  Leonel,  Gabriel  de  Menezes  Yazbeck,
Henrique Valentim Nunes Machado,  Hewerson Zansávio Teixeira,  Leila  de Gênova
Gaya,  Leonardo Marmo Moreira,  Mário Wilian Dávila Dávila,  Renata de Souza Reis,
Sérgio Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Os professores Daniel
de  Noronha  Figueiredo  Vieira  da  Cunha,  Janaina  Azevedo  Martuscello  e  Raquel
Moreira  Pires  dos  Santos  Melo  justificaram  as  ausências.  O  Prof.  Emerson
Zumpichiatti  Arruda  não  encaminhou  justificativa  de  ausência  por  escrito.  Nos
informes, o Presidente da assembleia alertou os professores que o prazo final para
marcação de férias é até o dia 15/10/217. A marcação de férias é de responsabilidade
de  cada  professor  e  deverá  ser  feita  diretamente  no  sistema  SIGRH.  Disse  que
repassaria um e-mail aos professores com as orientações da PROGP. O presidente da
assembleia prestou esclarecimento à cerca da aprovação e assinatura das atas das
assembleias departamentais. Relembrou que, segundo o acordado com os colegas, as
atas  são  encaminhadas  por  e-mail  para  considerações  e  manifestações.  Em  não
havendo manifestações no prazo de uma semana, a ata é considerada aprovada e
encaminhada para coleta de assinaturas. Tem ocorrido, com certa frequência, pedido
de alterações após a liberação da ata para assinatura, o que não tem sido aceito pela
chefia  de  departamento.  O  procedimento  será  mantido  até  que  a  assembleia  se
manifeste em contrário. A Profa. Renata solicitou a palavra para lembrar que o prazo
para se candidatar a membro do colegiado do curso de Zootecnia terminaria nesta
data e que havia apenas um professor inscrito. Solicitou aos colegas interessados que
se inscrevessem. 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 027/2017/DEZOO que aprova, ad-referendum, a participação da Profa.
Carla Regina Guimarães Brighenti no Programa de Pós-Graduação em Estatística e
Experimentação  Agropecurária  do  Departamento  de  Estatística  da  Universidade
Federal de Lavras como membro permanente;  2) Ato 028/2017/DEZOO que aprova,
ad-referendum, a participação da professora Renata de Souza Reis para ministrar a
disciplina Desenvolvimento sustentável - 60h no 2° semestre de 2017 no Programa
PIPAUS/UFSJ;  3) Ato 030/2017/DEZOO que aprova, ad-referendum, os nomes dos
Professores Hewerson Zansávio Teixeira, Emerson Zumpichiatti Arruda e Mário Wilian
Dávila Dávila para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação de
Promoção do Prof. Leonardo Marmo Moreira; 4) Ato 031/2017/DEZOO que aprova, ad-
referendum, os nomes dos Professores Emerson Zumpichiatti  Arruda,  Mário Wilian
Dávila Dávila e Leila de Gênova Gaya para, sob a presidência do primeiro, compor a
Comissão de Avaliação de Progressão do Prof. Hewerson Zansávio Teixeira;  5) Ato
032/2017/DEZOO que aprova, ad-referendum, os nomes dos Professores Hewerson
Zansávio Teixeira, Emerson Zumpichiatti Arruda e Mário Wilian Dávila Dávila para, sob
a presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação de Progressão da Profa.
Raquel  Moreira  Pires  dos  Santos  Melo;  6)  Ato  034/2017/DEZOO que  aprova,  ad-
referendum, os RADOCs 2015, 2016 e 2017/1 do Prof. Leonardo Marmo Moreira;  7)
Solicita aprovação dos RADOCs 2015, 2016 e 2017/1 do Prof. Hewerson Zansávio
Teixeira;  8)    Ato  035/2017/DEZOO  que  aprova,    ad-referendum,    o  Projeto   “Ensino,
Pesquisa e Extensão em caprinocultura na Universidade Federal de São João del-
Rei”;  9)    Indicação  de  substitutos  para  o  Chefe/Subchefe  do  DEZOO  e
Coordenador/Vice-Coordenador  da  COZOO  durante  o  período  de  Férias;  10)
Indicação de presentante do Departamento ao CONSU;  Em seguida, passou-se ao
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primeiro  item  de  pauta:  1)  Ato  027/2017/DEZOO  que  aprova,  ad-referendum,  a
participação da Profa. Carla Regina Guimarães Brighenti no Programa de Pós-
Graduação em Estatística e Experimentação Agropecurária do Departamento de
Estatística  da  Universidade  Federal  de  Lavras  como  membro  permanente;  o
presidente  da  assembleia  expôs  o  teor  do  ad-referendum.  Em seguida,  passou  a
palavra à Profa. Carla para esclarecimentos. Não houve discussões e o ad-referendum
foi  aprovado  por  todos  os  presentes;  2)  Ato  028/2017/DEZOO  que  aprova,  ad-
referendum, a participação da professora Renata de Souza Reis para ministrar a
disciplina  Desenvolvimento  sustentável  -  60h  no  2°  semestre  de  2017  no
Programa PIPAUS/UFSJ; o presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum.
Em seguida,  passou  a  palavra  à  Profa.  Renata  para  esclarecimentos.  Não  houve
discussões  e  o  ad-referendum  foi  aprovado  por  todos  os  presentes.  3)  Ato
030/2017/DEZOO  que  aprova,  ad-referendum,  os  nomes  dos  Professores
Hewerson Zansávio Teixeira, Emerson Zumpichiatti Arruda e Mário Wilian Dávila
Dávila para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação de
Promoção do Prof. Leonardo Marmo Moreira; 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.  4)  Ato
031/2017/DEZOO  que  aprova,  ad-referendum,  os  nomes  dos  Professores
Emerson Zumpichiatti Arruda, Mário Wilian Dávila Dávila e Leila de Gênova Gaya
para,  sob  a  presidência  do  primeiro,  compor  a  Comissão  de  Avaliação  de
Progressão  do  Prof.  Hewerson  Zansávio  Teixeira;  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. 5)
Ato  032/2017/DEZOO  que  aprova,  ad-referendum,  os  nomes  dos  Professores
Hewerson Zansávio Teixeira, Emerson Zumpichiatti Arruda e Mário Wilian Dávila
Dávila para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação de
Progressão da Profa.  Raquel Moreira Pires dos Santos Melo;   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. 6)  Ato 034/2017/DEZOO que aprova,  ad-referendum, os RADOCs
2015, 2016 e 2017/1 do Prof. Leonardo Marmo Moreira; o presidente da assembleia
expôs o teor do ad-referendum e os motivos para sua publicação, colocando-o em
discussão. Na discussão, o presidente da assembleia apresentou, ainda, os RADOCs
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 do Prof. Leonardo. Relatou que, nos processos
de  progressão  anteriores,  os  mesmos  não  haviam  sido  datados.  Alguns  não
constavam a data da reunião de departamento em que os mesmos foram aprovados
quando o professor Leonardo estava em outro departamento, constando somente a
assinatura  da  chefia  de  departamento.  Propôs  à  assembleia  que  referendasse  a
aprovação dos mesmos à partir das datas em que se registram as conclusões dos
processos de progressão sendo: 24/11/2011 para os RADOCs 2009, 2010 e 2011/1;
13/08/2013 para os RADOCs 2011/2, 2012 e 2013/1; e 26/08/2015 para os RADOCs
2013/2,  2014  e  2015/1.  A proposta  foi  aceita  por  todos  os  presentes  tendo  sido
aprovada  juntamente  com o  ad-referendum.  7)  Solicita  aprovação dos RADOCs
2015,  2016  e  2017/1  do  Prof.  Hewerson  Zansávio  Teixeira;  o  presidente  da
assembleia apresentou os RADOCS 2015, 2016 e 2017/1 para fins de progressão e
solicitou a aprovação dos mesmos. Não houve discussões e a assembleia aprovou os
respectivos  RADOCs  devendo  os  mesmos  serem  analisados  e  pontuados  pela
comissão  de avaliação de progressão;  8)    Ato 035/2017/DEZOO que aprova,    ad-
referendum,    o  Projeto   “Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  em  caprinocultura  na
Universidade Federal de São João del-Rei”; o presidente da assembleia expôs o
teor  do ad-referendum e os  motivos  para  sua publicação.  Explicou que o  mesmo
deveria ter sido relatado quando da 1ª chamada da assembleia departamental e que,
por  uma questão de prazo,  optou por  publicar  o ad-referendum. Solicitou à Profa.
Leila, relatora do projeto, quando da 1ª chamada da assembleia departamental, que
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procedesse  a  leitura  do  relato.  Relatou  que  a  proposta  tinha  como  objetivo  a
comercialização de leite  caprino e de animais  vivos excedentes das atividades de
ensino,  pesquisa  e  extensão  do  setor  de  Caprinocultura  da  UFSJ.  O  convêniou
envolveria a UFSJ, a FAUF, o Setor de Caprinos e o DEZOO. A expectativa é uma
maior capacidade de compras de materiais pela coordenação do setor por meio da
gestão financeira da FAUF. Segunda a relatora, a proposta encontra-se em acordo
com as condições da Resolução 058/2006/CONSU. A relatora foi de voto favorável à
aprovação do plano de trabalho apresentado. Após um breve período de discussões, o
ad-referendum foi  aprovado pelos  presentes.  9)    Indicação de substitutos para o
Chefe/Subchefe do DEZOO e Coordenador/Vice-Coordenador da COZOO durante
o período de Férias; o presidente da assembleia explicou que, devido à extensão do
calendário  acadêmico,  não  é  possível  que  os  chefe/sub-chefe  de  departamento  e
coordenador/vice programem suas férias sem que haja batimento. Relatou que tanto a
chefia quanto a coordenação de curso tem ficado sem responsável durante as férias e
que, para evitar a paralização do trâmite de documentos durante este período, tem
comparecido no DEZOO mesmo durante seu período de férias. A questão é que, com
a implantação e a integração dos novos sistemas de gestão, a assinatura eletrônica
dos responsáveis pela chefia e coordenação ficarão inabilitadas durante as férias. Em
função  disso,  solicitou  à  assembleia  que  indicasse  eventuais  substitutos  para
responder pelo departamento e pela coordenação na eventual ausência dos titulares e
substitutos durante as férias. Manifestaram-se a Profa. Leila pela coordenação e o
Prof. Alexandre pela chefia tendo sido o nome de ambos aprovados pela assembleia.
10)   Indicação  de  presentante  do  Departamento  ao  CONSU;  o  presidente  da
assembleia  relatou  que  recebeu  por  e-mail  manifestação  da  Profa.  Raquel  em
permanecer como representante do DEZOO no CONSU. Indagou à assembleia se
mais  alguém desejaria  candidatar-se,  não  obtendo  manifestações.  Perguntou se a
assembleia  se  sentia  suficientemente  segura  para  apreciar  a  questão,  apesar  da
ausência da Profa. Raquel. Como não houve qualquer objeção, o presidente colocou o
nome da mesma em apreciação tendo sido aprovado por todos os presentes. Nada
mais havendo a tratar e por ser verdade o aqui relatado, eu, Prof. Hewerson Zansávio
Teixeira,  lavrei  a  presente  ata  que,  se  aprovada,  será  assinada  por  mim e  pelos
presentes. São João del-Rei, vinte e dois de setembro de dois mil e dezessete.

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________

Carla Regina Guimarães Brighenti _____________________________

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________

Fernando de Paula Leonel _____________________________

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________ 

Henrique Valentim Nunes Machado _____________________________

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________

Leila de Gênova Gaya _____________________________

Leonardo Marmo Moreira _____________________________

Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________

Renata de Souza Reis _____________________________
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Sérgio Gualberto Martins _____________________________

Vanusa Patricia de Araújo Ferreira _____________________________
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