
ATA Nº 64 – No dia 18 de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas e 1 

dezessete minutos, na sala 3.18 do prédio da Zootecnia, no Campus Tancredo Neves 2 

da Universidade Federal de São João del-Rei, reuniu-se o Departamento de Zootecnia 3 

– DEZOO para a 64ª Reunião em caráter ordinário da Assembleia Departamental 4 

em 1ª 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, Fernando de Paula Leonel, 7 

Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, Janaína Azevedo 8 

Martuscello, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo Moreira, Mário Wilian 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 Carla Regina Guimarães Brighenti encaminharam 12 

justificativa por escrito informando estar participando do 22º Congresso Brasileiro de 13 

Apicultura e 8º Congresso Meliponicultura em Joinvile, SC. O Prof. Emerson 14 

Zumpichiatti Arruda justificou sua ausência informando estar acompanhando 15 

dependente em tratamento de sáude. O Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck encontra-16 

se em licença paternidade. Em seguida, o presidente pôs em discussão a pauta do 17 

dia, quando da convocação da assembleia. A pauta fora aprovada com os seguintes 18 

itens e na seguinte ordem: 1) Referendar o Projeto/Plano de trabalho e participação da 19 

Profa. Leila de Genova Gaya como coordenadora/integrante do programa de extensão 20 

"Controle Populacional de Cães de Rua do Município de São João del-Rei, MG"; 2) 21 

Ato 016/2018/DEZOO que autoriza, ad-referendum, a participação do Prof. Sérgio 22 

Gualberto Martins no Curso de Especialização Formação de Professores em Ciências 23 

Ambientais na Modalidade à Distância pelo NEAD/UFSJ; 3) Definição dos encargos 24 

didáticos obrigatórios e optativos para o 2º semestre de 2018; 4) Definição de 25 

periodicidade dos eventos realizados no âmbito do DEZOO; 5) Indicação de professor 26 

para a CEUA; 6) Normas para o Edital Interno de Iniciação Científica do DEZOO; 27 

Após, passou-se ao primeiro item de pauta: 1) Referendar o Projeto/Plano de 28 

trabalho e participação da Profa. Leila de Genova Gaya como 29 

coordenadora/integrante do programa de extensão "Controle Populacional de 30 

Cães de Rua do Município de São João del-Rei, MG"; O presidente da assembleia 31 

passou a palavra à Profa. Leila que fez uma breve explanação sobre o projeto. 32 

Explicou a necessidade da aprovação de sua participação no projeto e do projeto em 33 

si. Acrescentou que o mesmo já vem sendo executado há vários anos no âmbito do 34 

DEZOO. O presidente da assembleia esclareceu que o projeto já está aprovado em 35 

assembleia departamental e que a Profa. Leila estava solicitando que a assembleia 36 

referendasse tanto a aprovação do projeto quanto a sua participação no mesmo. 37 

Colocado em discussão, não houve questionamentos e o pedido feito a participação 38 

da Prof. Leila e o projeto em si foram aprovados por todos os presentes. Encerrado o 39 

item, o Prof. Fernando solicitou a palavra. Informou que precisava sair mais cedo da 40 

reunião em função de um compromisso. Disse que concordava com todos os itens da 41 

pauta. Em relação à distribuição dos encargos, disse que daria Bovinocultura de Corte 42 

e Introdução à Zootecnia e que, caso houvesse algum problema com o concurso e não 43 

fosse possível a contratação do professor para o segundo semestre, poderia dividir 44 

disciplina com o Prof. Daniel, e se dispôs, ainda, a dar a disciplina optativa de 45 

Minerais. Em seguida justificou os motivos pelos quais não assinou a última ata da 46 

assembleia Departamental. Disse, durante a discussão sobre esse assunto na reunião 47 

anterior, que conhecia pelo menos três pessoas com o perfil desejado que poderiam 48 

vir a fazer o concurso. Em momento algum disse que essas pessoas iriam fazer o 49 

concurso e nem sabe se realmente viriam. Inclusive, encontrou com uma dessas 50 

pessoas, que havia lhe dito que não viria. Solicitou um maior cuidado na redação das 51 

atas. Segundo o seu entendimento, os professores para compor a banca deveriam 52 

ser, por mérito e pela ordem, os professores Janaína e Daniel, mas que estaria à 53 

disposição para participar da banca do concurso. Sugeriu ainda que as atas devam ser 54 

mais retas para que não gere interpretações de que o departamento possa estar com 55 



algum problema. Reforçou que realmente há três prováveis candidatos que tem artigo 56 

em conjunto. Reforçou que há uma certa urgência no concurso e que, no caso de sua 57 

eventual participação, algum candidato ou outro poderia contestar. Embora 58 

juridicamente isso seja legal, poderia atrasar o concurso. Reforçou que não falou na 59 

reunião anterior que conhecia possíveis candidatos. Apenas que tem artigo em 60 

conjunto. Agradeceu a atenção de todos e às 14h25 pediu licença à assembleia. 61 

Como o presidente da assembleia havia recebido e acatado todas as propostas de 62 

alteração de ata, e as encaminhado para verificação a todos os professores, não 63 

havendo qualquer manifestação posterior, o mesmo preferiu não se pronunciar. Após 64 

a fala do Prof. Fernando, o presidente da assembleia informou que, até o momento, 65 

apenas um provável candidato apareceu para esclarecer dúvidas sobre o concurso. 66 

Solicitou aos colegas que colaborem na divulgação do concurso. Após algumas 67 

considerações da assembleia sobre o concurso, passou-se ao próximo item de pauta: 68 

2) Ato 016/2018/DEZOO que autoriza, ad-referendum, a participação do Prof. 69 

Sérgio Gualberto Martins no Curso de Especialização Formação de Professores 70 

em Ciências Ambientais na Modalidade à Distância pelo NEAD/UFSJ; O 71 

presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum, colocando-o em discussão. 72 

Não houve discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 3) Definição dos 73 

encargos didáticos obrigatórios e optativos para o 2º semestre de 2018; O 74 

presidente da assembleia colocou em discussão a distribuição dos encargos didáticos 75 

do DEZOO para o próximo semestre. Apresentou um quadro de distribuição de 76 

disciplinas baseado em semestres anteriores. Ficou acertada a seguinte distribuição: 77 

Prof. Alexandre: Bases da Nutrição Animal (72 h); Suinocultura (72 h); Profa. Carla: 78 

Estatística Básica (72 h); Delineamento e Análise de Experimentos (72 h); Prof. 79 

Daniel: na disciplina de Bioquímica, o Prof. Daniel perguntou ao Prof. Leonardo se ele 80 

dividiria a disciplina novamente. Ficou acertado dividir a disciplina metade à metade, 81 

ficando Bioquímica Geral (36 h – Dividida com o Prof. Leonardo); O Prof. Daniel se 82 

disse surpreso ao ver o seu nome associado à disciplina de Estatística para Ciências 83 

Biológicas no quadro projetado no data-show. A Prof. Vanusa indagou se Estatística 84 

estava com o nome do Prof. Daniel por conta do que estava no semestre passado. O 85 

presidente disse que a disciplina estava no nome do Prof. Daniel em função do que foi 86 

dito em assembleias anteriores e por não haver garantias de que o concurso CPD Nº 87 

028/2018/DEZOO será homologado a tempo. Neste caso, o Prof. Daniel, em função 88 

da quantidade de horas de aula se dispôs a ministrar metade da disciplina e dividir o 89 

restante com outro professor. O presidente perguntou à assembleia quem poderia 90 

dividir a disciplina com o Prof. Daniel. Não houve manifestações. O presidente da 91 

assembleia ponderou que se o concurso seguir o cronograma é possível que dê tempo 92 

de contratar o novo professor para o atuar ainda no 2º semestre de 2018. A Profa. 93 

Janaína perguntou qual seria a data para a posse. O presidente da assembleia disse 94 

não saber ao certo. Afirmou que o concurso se iniciaria no dia 18 de junho e que 95 

haveria um prazo de mais duas semanas para homologar. O Prof. Daniel questionou a 96 

questão do horário da disciplina. O presidente informou que a disponibilidade de 97 

horário pode ser encaminhado diretamente à COBIO pelo professor responsável pela 98 

disciplina. A Profa. Leila questionou se o horário seria obrigatoriamente à noite. O 99 

presidente respondeu que sim. Em seguida, o presidente da assembleia questionou 100 

novamente se alguém dividiria a disciplina com o Prof. Daniel. Como não houve 101 

manifestações, a reunião seguiu adiante. Na disciplina Nutrição e Alimentação de 102 

Ruminantes (72 h) o presidente da assembleia questionou se o Prof. Daniel 103 

continuaria dividindo com o Prof. Fernando. O Prof. Daniel disse que sim. O Prof. 104 

Leonardo ponderou que quando ele estivesse dando a primeira metade da disciplina 105 

de Bioquímica o Prof. Daniel estaria dando a primeira metade da disciplina de Nutrição 106 

de Ruminantes e quando ele, Prof. Daniel, assumir a segunda metade de disciplina de 107 

Bioquímica entregaria a disciplina de Nutrição de Ruminantes para o Prof. Fernando. 108 

O Prof. Daniel solicitou ao presidente da assembleia a substituição das 72 h de 109 

Estatística para Ciências Biológicas que estava anotado no quadro de disciplinas para 110 



36 h. O presidente disse, então, que precisava de alguém para completar a outra 111 

metade. Neste caso, o Prof. Daniel disse que não daria a metade da disciplina. 112 

Novamente, o presidente questionou se alguém se habilitava a dar a outra metade da 113 

disciplina. Não houve manifestações. O presidente da assembleia disse ao Prof. 114 

Daniel que se não houve ninguém para dividir a disciplina encaminharia seu nome na 115 

disciplina. O Prof. Daniel questionou o porque do seu nome. O presidente respondeu 116 

que foi em função de um manifestação dele próprio em uma assembleia departamental 117 

dizendo que assumira a disciplina. O Prof. Daniel esclareceu que havia se manifestado 118 

que poderia assumir a disciplina e, depois, disse que não assumira a disciplina 119 

mediante uma série de circunstâncias e hipóteses que não se concretizaram. Disse 120 

ainda que estava se oferecendo para ministrar metade da disciplina. Diante da 121 

manifestação do Prof. Daniel, o presidente acatou o pedido e deixou anotado 36 h ao 122 

Prof. Daniel na disciplina Estatística para Ciências Biológicas. Em resumo, ficou 123 

registrado no nome do Prof. Daniel as disciplinas Bioquímica Geral (36 h – Dividida 124 

com o Prof. Leonardo); Nutrição e Alimentação de Ruminantes (36 h – Dividida com o 125 

Prof. Fernando); Fisiologia da Digestão (54 h); Estatística para Ciências Biológicas (36 126 

h). Em seguida, prosseguiu a reunião com o próximo professor do quadro de 127 

disciplinas: Prof. Deodoro: Apicultura e Meliponicultura (54 h); Gestão do Agronegócio 128 

(54 h); Extensão Rural (54 h); Prof. Emerson: Morfologia Animal (72 h); Fisiologia 129 

Animal (54 h); Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução (54 h); Prof. Fernando: 130 

Bovinocultura de Corte (72 h); Introdução à Zootecnia (54 h); Nutrição e Alimentação 131 

de Ruminantes (36 h – Dividida com o Prof. Daniel); Minerais (54 h – optativa); Prof. 132 

Gabriel: Genética Geral (72 h); Biologia Molecular (72 h); Prof. Henrique: 133 

Bovinocultura de Leite (72 h); Economia do Agronegócio (54 h); Análise de Alimentos 134 

para Animais (54 h); Prof. Hewerson: Desenho Técnico Digital (54 h); Máquinas e 135 

Mecanização Agrícola (54 h); Instalações Zootécnicas (54 h); Profa. Janaina: 136 

Fundamentos de Forragicultura (72 h); Forragicultura Aplicada (72 h); Ovinocultura e 137 

Caprinocultura (72 h); Profa. Leila: Melhoramento Animal (72 h); Deontologia e 138 

Inserção Profissional (54 h); Tecnologia de Produtos de Origem Animal (18 h – Dividida 139 

com a Profa. Renata); Melhoramento Aplicado às Espécies de Interesse Zootécnico 140 

(54 h – Optativa); Neste momento, o Prof. Daniel solicitou a palavra e indagou porque 141 

o chefe de departamento incluiu o seu nome para dar uma disciplina sem uma 142 

consulta prévia. O presidente respondeu que se baseou em uma manifestação 143 

registrada em ata. O Prof. Daniel relembrou que havia outra manifestação sua 144 

registrada em ata em que ele disse que não daria mais a disciplina e ainda justificou 145 

porque não se ofereceria mais para dar a disciplina. Questionou ainda porque o chefe 146 

do departamento não conversou com ele antes sobre este assunto. O presidente 147 

respondeu que o assunto estava sendo conversado naquele momento e que a prévia 148 

do quadro de distribuição de encargos não era algo definitivo, que era para apenas 149 

adiantar as discussões. Novamente o Prof. Daniel manifestou que o chefe de 150 

departamento poderia ter conversado com ele antes para se chegar a um acordo e 151 

que ainda não entendeu porque o nome dele foi colocado na disciplina e, na hora da 152 

reunião, quis impor a disciplina no seu nome. Novamente indagou o porquê. O 153 

presidente disse que já havia respondido o porquê e reforçou que isso estava 154 

manifestado em ata. O Prof. Daniel quis confirmar a resposta dizendo que 1) em uma 155 

ata anterior havia dito que poderia dar a disciplina e 2) que em outra ata posterior 156 

havia dito que não poderia dar mais a disciplina. O presidente confirmou a primeira 157 

resposta mas admitiu não se lembrar do registro da segunda resposta e que teria que 158 

checar a informação. O Prof. Daniel disse que nunca viu um chefe de departamento 159 

impor uma disciplina a um professor. Disse que era a primeira vez que estava vendo 160 

isso acontecer. Neste momento, o presidente questionou à assembleia se ele havia 161 

feito alguma imposição. Não houve resposta. O Prof. Daniel lembrou a fala do 162 

presidente dizendo que ia manter o seu nome na frente da disciplina de Estatística 163 

para Ciências Biológicas e que considerava isso uma imposição. O presidente lembrou 164 

que depois o Prof. Daniel pediu para retornar as 36 h na frente da disciplina e foi 165 



prontamente atendido. Neste momento, o Prof. Daniel solicitou que fosse colocado 166 

zero hora na frente da disciplina. O presidente atendeu a solicitação ficando o Prof. 167 

Daniel com as seguintes disciplinas: Prof. Daniel: Bioquímica Geral (36 h – Dividida 168 

com o Prof. Leonardo); Nutrição e Alimentação de Ruminantes (36 h – Dividida com o 169 

Prof. Fernando); Fisiologia da Digestão (54 h) e prosseguiu a reunião com o próximo 170 

docente do quadro: Prof. Leonardo: Química Geral de Biossistemas (54 h); Química 171 

Orgânica de Biossistemas (54 h); Bioquímica Geral (36 h – Dividida com o Prof. 172 

Daniel); Prof. Mário: Cálculo para Biossistemas I (72 h); Matemática Elementar (90 h); 173 

Neste momento, o presidente da assembleia questionou o Prof. Mário se ele teria 174 

condições de ajudar com a disciplina de Estatística para Ciências Biológicas. O Prof. 175 

Mário respondeu que no momento não se encontra em condições de ajudar. Em 176 

seguida, prosseguiu com o próximo professor: Profa. Raquel: Parasitologia e Higiene 177 

Zootécnica (72 h); Equideocultura (54 h); Etologia e Bem-estar Aplicados a Produção 178 

de Não-ruminantes (27 h - Optativa – Dividida com a Profa. Vanusa); Profa. Renata: 179 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes (72 h); Gestão de Processos e da 180 

Qualidade de Alimentos (54 h); Tecnologia de Produtos de Origem Animal (36 h – 181 

Dividida com a Profa. Leila); Pisicultura (54 h – Optativa); Prof. Sérgio: Gênese, 182 

Propriedade e Classificação do Solo (54 h); Química, Fertilidade do Solo e Nutrição de 183 

Plantas (72 h); Agrometeorologia (54 h); Gestão Ambiental (54 h); Prof. Vanusa: 184 

Avicultura (72 h); Bioclimatologia (54 h); Cunicultura (54 h – Optativa); Etologia e Bem-185 

estar Aplicados a Produção de Não-ruminantes (27 h – Optativa – Dividida com a 186 

Profa. Raquel). A disciplina Estatística para Ciências Biológicas ficou sob a 187 

responsabilidade do professor a ser contratado por meio do Concurso CPD 188 

028/2018/DEZOO. O Prof. Daniel observou que o Prof. Fernando ficou 189 

sobrecarregado. Nesse sentido, solicitou passar Nutrição e Alimentação de 190 

Ruminantes para 18 h para o Prof. Fernando. Assim, ficou acertado o seguinte arranjo: 191 

Prof. Daniel: Bioquímica Geral (36 h – Dividida com o Prof. Leonardo); Nutrição e 192 

Alimentação de Ruminantes (54 h – Dividida com o Prof. Fernando); Fisiologia da 193 

Digestão (54 h); Prof. Fernando: Bovinocultura de Corte (72 h); Introdução à 194 

Zootecnia (54 h); Nutrição e Alimentação de Ruminantes (18 h – Dividida com o Prof. 195 

Daniel); Minerais (54 h – optativa). Colocado em votação, a distribuição dos encargos 196 

foi aprovado por todos os presentes. 4) Definição de periodicidade dos eventos 197 

realizados no âmbito do DEZOO; O presidente da assembleia relatou que recebeu 198 

as propostas de periodicidade dos eventos após consulta prévia feita por e-mail aos 199 

professores sendo: 1) Seminário de Apicultura: coordenado pelo Prof. Deodoro, 2º 200 

semestre, bienal; 2) Simpasto: coordenado pela Profa. Janaína, 1º semestre, bienal; 3) 201 

Ciclo de Palestras em Forragicultura: coordenado pela Profa. Janaína, 2º semestre, 202 

anual; 4) Ciclo de Palestras sobre Atualidades em Melhoramento Genético: 203 

coordenado pela Profa. Leila, 2º semestre, bienal; Destes eventos, apenas o Ciclo de 204 

Palestras em Forragicultura não é financiado por editais da UFSJ. Segundo a Profa. 205 

Janaína, normalmente a Heringer patrocina o evento. A Prof. Renata disse que não 206 

encaminhou os eventos organizados por ela pois sempre concorre por meio da 207 

coordenação de curso. A Profa. Renata esclareceu que os editais são sempre um 208 

evento pela coordenação e outro pela chefia de departamento por semestre, 209 

totalizando quatro eventos por ano no âmbito da Zootecnia. Completando a lista de 210 

eventos, como 5º item, a Profa. Renata informou o nome do evento organizado por 211 

ela. Dessa forma, a lista fica complementada por: 5) Fórum de Leite: coordenado pela 212 

Prof. Renata, 2º semestre, bienal; Esclareceu ainda que a Semana Acadêmica é um 213 

evento com edital específico. Disse que ainda tinha um segundo evento na área de 214 

nutrição mas que preferia não acrescentá-lo agora. A Profa. Vanusa não enviou o 215 

evento do GEAVES por não pedir recurso algum. A Profa. Leila lembrou do Workshop 216 

do Projeto Quatro Patas, anual, que já utilizou financiamento. A Profa. Renata sugeriu 217 

não fixar uma lista de eventos e justificou o fato de algum professor querer começar a 218 

fazer um evento inédito. Sugeriu que todo vez que saísse um edital que a questão 219 

fosse trazida para assembleia. A Profa. Janaína ponderou que é preciso valorizar os 220 



eventos que já estão consolidados. A Profa. Renata alertou que, uma vez solicitado o 221 

recurso para evento, o mesmo tem que ser realizado. O encaminhamento para o item 222 

foi que o assunto seja trazido para a assembleia departamental antes do prazo final do 223 

edital. O encaminhamento foi aprovado por todos os presentes. 5) Indicação de 224 

professor para a CEUA; o presidente da assembleia abriu a palavra aos presentes. A 225 

Prof. Vanusa se propôs a permanecer na CEUA como representante efetivo do 226 

DEZOO. Alertou que o nome do representante tem que ser aprovado pela assembleia 227 

para depois passar pelo CONSU e, finalmente, chegar à CEUA. Alertou ainda que o 228 

prazo para isso é Junho. A Profa. Leila se ofereceu como suplente. A indicação dos 229 

dois membros foi aprovado por todos os presentes. 6) Normas para o Edital Interno de 230 

Iniciação Científica do DEZOO; O presidente da assembleia encaminhou a proposta 231 

de normas elaborada pela Comissão de Iniciação Científica do DEZOO para o e-mail 232 

de todos os professores. Em seguida, passou a palavra à presidente da Comissão de 233 

Iniciação Científica do DEZOO, Profa. Janaína. A Profa. Janaína fez um breve 234 

comentário a cerca do trabalho da reunião, informou ter apresentado o resultado ao 235 

chefe de departamento. A minuta foi enviada para o e-mail dos professores. Relatou 236 

que ninguém fez observações. Disse que a chefia deve regulamentar o processo 237 

passando pela assembleia. O chefe do departamento pode terceirizar o serviço 238 

nomeando uma comissão. Isso foi feito na última reunião de departamento. A 239 

comissão se reunião e fez uma minuta para apresentar aos professores. Relatou que a 240 

Profa. Leila elaborou um formulário para apresentação do projeto de forma bastante 241 

simplificada, para se colocar o título, a metodologia para encaminhar para a comissão. 242 

A comissão avalia e encaminha para aprovação da assembleia. Aprovado em 243 

assembleia, estabelece-se o prazo de um ano para conduzir o trabalho. Ao final de um 244 

ano, o relatório final é apresentado à comissão que aprova ou não o relatório final. 245 

Mediante a aprovação, o chefe de departamento emite o certificado.  O professor, se 246 

desejar, pode inscrever o aluno para participar da Semana de Iniciação Científica da 247 

UFSJ. Um dos objetivos da comissão é avaliar a viabilidade de execução do projeto no 248 

âmbito do DEZOO. A Profa. Janaína ressaltou que o edital do PIIC no âmbito do 249 

departamento será sincronizado com os editais da PROPE e de forma semestral. O 250 

presidente ressaltou que se o projeto não for desenvolvido de acordo com os pré-251 

requisitos estipulados em edital, não haverá a emissão de certificado, como já 252 

acontece no PIIC da PROPE. A Profa. Janaína ressaltou que o primeiro edital já 253 

deverá ser lançado para agosto. O presidente destacou que se trata de uma boa 254 

oportunidade para se avaliar um aluno antes de incluí-lo em um projeto com bolsa. 255 

Além disso, isso favorece os professores que tem muitos projetos e muitos 256 

orientandos. Colocado em votação, a minuta foi aprovado por todos os presentes. 257 

Nada mais havendo a tratar e por ser verdade o aqui relatado, eu, Prof. Hewerson 258 

Zansávio Teixeira, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e 259 

pelos presentes. São João del-Rei, dezoito de maio de dois mil e dezoito. 260 

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________ 261 

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha  _____________________________ 262 

Fernando de Paula Leonel _____________________________ 263 

Henrique Valentim Nunes Machado  _____________________________ 264 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 265 

Janaína Azevedo Martuscello _____________________________ 266 

Leila de Gênova Gaya  _____________________________ 267 



Leonardo Marmo Moreira _____________________________ 268 

Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________ 269 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________ 270 

Renata de Souza Reis _____________________________ 271 

Sérgio Gualberto Martins _____________________________ 272 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 273 


