
ATA Nº 69 – No dia vinte e seis de março de dois mil e dezenove, às quinze horas e
quinze minutos, na sala 3.13 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  69ª Reunião  em  caráter  extraordinário  da  Assembleia
Departamental,  em  2ª Chamada.  Estavam presentes,  sob  a  presidência  do  Prof.
Hewerson Zansávio Teixeira, Chefe do Departamento, os professores efetivos Carla
Regina Guimarães Brighenti, Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha, Deodoro
Magno Brighenti dos Santos,  Fernando de Paula Leonel,  Henrique Valentim Nunes
Machado,  Hewerson  Zansávio  Teixeira, Janaína  Azevedo  Martuscello,  Leonardo
Marmo Moreira, Leila de Gênova Gaya, Rafael Fernandes Leite, Raquel Moreira Pires
dos Santos Melo,  Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. O Prof.  Alexandre de Oliveira
Teixeira  justificou  a  ausência  por  estar  acompanhando dependente  em tratamento
médico. A Profa. Renata de Souza Reis justificou a ausência por estar participando do
XVII Congresso de Comercialização e Produção de Ovos em Ribeirão Preto. A pauta
fora aprovada com o seguinte item: 1)   Aprovação do Projeto Implantação do Laboratório de
Equideocultura na Fazenda Boa Esperança; o presidente da assembleia passou a palavra
para a relatora do Projeto, Profa. Vanusa. Em seu parecer, a professora relacionou, no
histórico,  a  relação  de  documentos  que  recebeu  para  fazer  o  relato.  No  mérito,
mencionou que uma versão resumida fora apresentada à PROEN em março de 2018.
Uma segunda versão, mais completa, fora apresentada em dezembro de 2018. Uma
terceira  versão,  mais  atualizada  fora  apresentada  recentemente  incluindo  toda  a
correspondência  e  documentação  trocada  entre  os  envolvidos  desde  o  início  do
processo.  A previsão  é  que  o  Laboratório  de  Equideocultura  ocupe  uma  área  de
51,297 ha de um total  169,4290 ha da fazenda. Mencionou o objetivo principal do
projeto e os objetivos específicos. Relatou as benfeitorias existentes na fazenda e que
serão aproveitadas e quais as áreas destinadas ao Laboratório  de Equideocultura.
Destacou que os animais serão doados por criadores filiados à Associação Brasileira
do Cavalo Campolina e que os mesmos serão criados à pasto, com suplementação no
inverno. Relatou ainda que o médico veterinário da UFSJ e os técnicos agrícolas do
DEZOO  poderão  atender  às  demandas  do  Laboratório  de  Equideocultura
exporadicamente. Finalizou o relato mencionando o processo de contratação de mão-
de-obra para serviços braçais iniciado no final  de 2018.  No voto,  a relatora foi  de
parecer  favorável  à  aprovação  da  execução  do  Projeto  de  Implementação  do
Laboratório de Equideocultura. Após o relato, o presidente da assembleia passou a
palavra  à  proponente  do  projeto,  Profa.  Raquel,  para  suas  considerações  e
esclarecimentos. A Profa. Raquel agradeceu a presença de todos. Esclareceu que o
processo que trata da implantação do Laboratório de Equideocultura teve que retornar
ao Departamento por exigência da PROPE e da Reitoria. Relatou ainda que durante o
Encontro de Criadores de Cavalo Campolina, oito criadores se propuseram a fazer a
doação de 23 animais. A Profa. Carla perguntou sobre o funcionário na fazenda. A
Profa.  Raquel  respondeu  que  desde  fevereiro  há  um funcionário  terceirizado  para
serviços braçais e que está trabalhando na manutenção da fazenda, mas que ainda
não  conhece  o  funcionário  e  não  conhece  o  nível  de  experiência  do  mesmo.  A
professora disse que tem conhecimento de alguns serviços que estão sendo feitos na
fazenda  como  por,  exemplo,  a  reforma  de  cercas.  A  Profa.  Raquel  expôs  a
necessidade de expandir  seu laboratório  de equideocultura e a  impossibilidade de
fazê-lo no CTAN em função do pouco espaço físico. Disse também que à partir desse
semestre não iria fazer visita técnica pois esta não substitui as aulas práticas contidas
no PPC vigente da Zootecnia/UFSJ cadastrado no MEC. Relatou as dificuldades na
elaboração  de  experimentos  de  TCC  e  de  se  fazer  práticas  com  animais  em
propriedades de criadores. Disse que sem o setor não tem como ter prática. Lembrou
ainda  que,  quando  da  visita  técnica  do  MEC  em  2012  para  avaliar  o  Curso  de
Zootecnia, fomos penalizados justamente na questão da infraestrutura. Declarou que
os  técnicos  efetivos  do  DEZOO  irão  atender  às  demandas  do  Laboratório  de
Equideocultura  de  forma  esporádica.  Além  disso,  disse  que  serão  necessárias
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alterações no horário de aulas para viabilizar a realização das práticas na fazenda e
que a implementação deste laboratório consta em seu plano de trabalho quando foi
contratada para o DEZOO e que este é o único item que não conseguiu cumprir ainda.
Mencionou  que  irá  à  fazenda,  em média,  umas  três  vezes  por  semana.  Como a
assembleia já estava suficientemente esclarecida,  o presidente colocou o relato da
Profa. Vanusa em votação que fora aprovado com oito votos à favor. A Profa. Carla
preferiu se abster e o Prof. Fernando justificou sua abstenção, salientando que, de
acordo com sua opinião, a condição de inviabilidade da Fazenda Boa Esperança, para
utilização  do  Curso  de  Zootecnia  foi  plenamente  caracterizada,  antes  mesmo,  da
aquisição do imóvel, por parte da Gestão da Universidade Federal de São João del
Rei.  Pois,  essa  propriedade  não  foi  oficialmente  qualificada  junto  à  assembleia
departamental (Departamento de Zootecnia da UFSJ) como opção para atender às
demandas de ensino, pesquisa e extensão do Curso de Zootecnia da UFSJ. E que
nada de concreto aconteceu, desde a aquisição do imóvel, para mudar sua opinião. O
professor Fernando de Paula Leonel, a despeito de sua abstenção, desejou votos de
sucesso à Professora Raquel Moreira na condução do Projeto. 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 seis de março de dois mil e dezenove.
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