
ATA Nº 66 – No dia 03 de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte e 1 

nove minutos, na sala 2.08 do prédio da Zootecnia, no Campus Tancredo Neves da 2 

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

DEZOO para a 66ª Reunião em caráter extraordinário da Assembleia 4 

Departamental em 1ª Chamada. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. 5 

Hewerson Zansávio Teixeira, Chefe do Departamento, os professores efetivos Carla 6 

Regina Guimarães Brighenti, Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha, Deodoro 7 

Magno Brighenti dos Santos, Fernando de Paula Leonel, Gabriel de Menezes 8 

Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, Janaína 9 

Azevedo Martuscello, Mário Wilian Dávila Dávila, Raquel Moreira Pires dos Santos 10 

Melo, Sérgio Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. O Prof. 11 

Alexandre de Oliveira Teixeira justificou a ausência por estar acompanhando 12 

dependente em tratamento médico. A Profa. Leila de Gênova Gaya justificou a 13 

ausência por estar em atendimento fisioterápico. O Prof. Leonardo Marmo Moreira 14 

justificou a ausência por estar em consulta odontológica. A Profa. Renata de Souza 15 

Reis justificou a ausência estar em férias regulamentares. O Prof. Emerson 16 

Zumpichiatti Arruda não encaminhou justificativa de ausência por escrito. Em seguida, 17 

o presidente pôs em discussão a pauta do dia, quando da convocação da assembleia. 18 

A pauta fora aprovada com o seguinte item: 1) Indicação de Professor para a disciplina 19 

Estatística para Ciências Biológicas; o presidente da assembleia iniciou o tema 20 

fazendo um breve histórico da situação da indicação da disciplina. Relatou que em 21 

24/05/18 recebeu o Memorando Eletrônico Nº 019/2018 – COBIO questionando o 22 

perfil da indicação do professor de Estatística para Ciências Biológicas a ser 23 

contratado por meio do concurso CPD 028/2018/DEZOO. Após o memorando, o chefe 24 

de departamento solicitou uma reunião com o Prof. Luciano Rivarolli, coordenador do 25 

curso de graduação em Ciências Biológicas, para explicar o perfil do concurso e 26 

solicitar reconsideração. O Prof. Luciano solicitou que toda argumentação apresentada 27 

fosse feita por meio de memorando e que iria levar a questão ao colegiado de curso. 28 

Em 29/05/18 foi encaminhado à COBIO o Memorando Eletrônico Nº 027/2018 – 29 

DEZOO com a devida argumentação. A resposta do colegiado foi enviada no dia 30 

11/06/18 por meio do Memorando Eletrônico Nº 020/2018 – COBIO, novamente 31 

contestando a indicação do professor de Estatística para Ciências Biológicas via 32 

concurso CPD 028/2018/DEZOO. Diante disto, o chefe do departamento solicitou um 33 

agendamento de reunião com a Reitoria, o que foi aceito para o dia 29/06/18, às 15 h. 34 

Participaram da reunião o Chefe do DEZOO, Prof. Hewerson, o Reitor da UFSJ, Prof. 35 

Sérgio, e o Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Prof. Lincoln. Nesta reunião, o chefe 36 

do DEZOO solicitou a mediação da Reitoria e da PROEN junto à COBIO para que 37 

fosse dada a devida oportunidade ao novo professor a ser contratado por meio do 38 

concurso CPD 028/2018/DEZOO. No dia 01/08/18, o chefe do DEZOO foi convocado 39 

para uma reunião pelo Pró-Reitor de Gradaução de Ensino de Graduação às 10 h na 40 

PROEN. Durante a reunião, O Prof. Lincoln comunicou ao chefe do DEZOO que já 41 

havia convencido a COBIO a aceitar a indicação do DEZOO e que estava ciente de 42 

que o concurso CPD 028/2018/DEZOO não seria homologado à tempo. Então, 43 

questionou o chefe do departamento quais providências o DEZOO tomaria diante de 44 

tal situação. Lembrou ainda que a condição dada pelo CONSU para liberação vaga 45 

docente ao DEZOO foi, justamente, o cumprimento dos encargos didáticos acordados 46 

entre o DEZOO e a COBIO. O chefe do DEZOO respondeu que já estava agendada 47 

uma reunião extraordinária da assembleia departamental para o dia 03/08/2018 para 48 

deliberar sobre o assunto. O Prof. Lincoln solicitou que fosse imediatamente 49 

comunicado do resultado da assembleia assim que terminasse a reunião. Após essa 50 

explanação, o presidente da assembleia abriu a palavra para os demais professores 51 

se manifestarem. Após as discussões ficou definido que o Prof. Daniel assumirá a 52 

disciplina de Estatística para Ciências Biológicas no 2º semestre de 2018 e que a 53 

disciplina Formulação de Rações, sob sua responsabilidade, será cancelada por conta 54 

do excesso de carga horária. Ainda, a disciplina Nutrição e Alimentação de 55 



Ruminantes que estava sendo dividida com o Prof. Fernando, passa totalmente à 56 

responsabilidade do Prof. Fernando. Por último, o auxílio que o Prof. Fernando estava 57 

oferecendo na disciplina Bases da Nutrição Animal, passa à responsabilidade do Prof. 58 

Henrique. Colocado em votação, o encaminhamento foi aprovado por todos os 59 

presentes. Nada mais havendo a tratar e por ser verdade o aqui relatado, eu, Prof. 60 

Hewerson Zansávio Teixeira, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 61 

por mim e pelos presentes. São João del-Rei, três de agosto de dois mil e dezoito. 62 

Carla Regina Guimarães Brighenti  _____________________________ 63 

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha  _____________________________ 64 

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________ 65 

Fernando de Paula Leonel _____________________________ 66 

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________  67 

Henrique Valentim Nunes Machado  _____________________________ 68 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 69 

Janaína Azevedo Martuscello _____________________________ 70 

Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________ 71 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________ 72 

Sérgio Gualberto Martins _____________________________ 73 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 74 


