
ATA Nº 70 – No dia vinte e seis de abril de dois mil e dezenove, às quatroze horas
e treze minutos, na sala 2.08A 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  70ª 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
Alexandre de Oliveira Teixeira, Carla Regina Guimarães Brighenti, Daniel de Noronha
Figueiredo  Vieira  da  Cunha,  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 Vieira da Cunha, Leila de Gênova Gaya, Leonardo Marmo Moreira, Rafael
Fernandes  Leite,  Raquel  Moreira  Pires  dos  Santos  Melo,  Renata  de  Souza  Reis,
Sérgio Gualberto Martins,  Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. O Prof.  Mário Wilian
Dávila Dávila não encaminhou justificativa por escrito. A pauta fora aprovada com os
seguinte  itens  e  na  seguinte  ordem:  1)  Ato  030/2018/DEZOO  que  aprova,  ad-
referendum, a indicação da Profa. Renata de Souza Reis para ministrar a disciplina
SPT2  -  Seminário  de  Projeto  2  para  a  Linha  2  –  (60  h)  no  Programa
Interdepartamental  de  Pós-Graduação  Interdisciplinar  em  Artes,  Urbanidades  e
Sustentabilidade (PIPAUS);  2)  Ato  002/2019/DEZOO que aprova,  ad-referendum, o
estabelecimento de convênio entre a Federação Ornitológica Brasileira e a UFSJ, no
âmbito do DEZOO, para implementação do Setor de Canaricultura da UFSJ e nomeia
seu coordenador;  3) Ato 003/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, a realização
do I Workshop de Canaricultura no Anfiteatro do CTAN; 4) Ato 005/2019/DEZOO que
aprova,  ad-referendum,  a  execução  de  projetos  de  pequisa  e  extensão  sob  a
coordenação da Profa. Renata de Souza Reis;  5) Ato 006/2019/DEZOO que aprova,
ad-referendum,  o  Plano  de  Trabalho  do  Prof.  Rafael  Fernandes  Leite;  6)  Ato
007/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, os RADOCs 2016/2, 2017 e 2018/1 da
Profa. Renata de Souza Reis para fins de progressão;  7) Ato 008/2019/DEZOO que
aprova, ad-referendum, a Comissão de Avaliação de Progressão da Profa. Renata de
Souza  Reis  para  fins  de  progressão;  8)  Ato  010/2019/DEZOO  que  aprova,  ad-
referendum,  a  participação  da  Profa.  Janaína  Azevedo  Martuscello  no  Curso  de
Especialização a distância Práticas de Letramento e Alfabetização para lecionar as
disciplinas  "Produção  de  texto"  e  "Literatura  Infantil  e  Alfabetização";  9)  Anuência
departamental ao evento “VI Seminário Apícola” previsto 30 de Novembro de 2019; 10)
Proposição do calendário de reuniões da assembleia departamental  (31/05,  28/06,
30/08, 27/09 - indicação de encargos, 25/10 e 29/11);  11) Indicação de professores
para encargos didáticos sob a responsabilidade do DEZOO;  12) Discussão sobre o
Memorando Eletrônico Nº 051/2019 - PROEN que solicita esclarecimentos sobre a fala
da Representante do DEZOO no CONSU. A reunião iniciou-se com o primeiro item de
pauta: 1) Ato 030/2018/DEZOO que aprova, ad-referendum, a indicação da Profa.
Renata de Souza Reis para ministrar a disciplina SPT2 - Seminário de Projeto 2
para  a  Linha  2  –  (60  h)  no  Programa  Interdepartamental  de  Pós-Graduação
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS): o presidente
da assembleia expôs o teor do ad-referendum. Disse que por uma questão de tempo
teve que emitir o ad-referendum para cumprimento dos prazos regimentais. Não houve
discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes.  2) Ato 002/2019/DEZOO que
aprova,  ad-referendum,  o  estabelecimento  de  convênio  entre  a  Federação
Ornitológica Brasileira e a UFSJ, no âmbito do DEZOO, para implementação do
Setor  de  Canaricultura  da  UFSJ  e  nomeia  seu  coordenador:  o  presidente da
assembleia  expôs  o  teor  do  ad-referendum,  explicitando  os  motivos  para  sua
publicação.  Em  seguida,  passou  a  palavra  à  Profa.  Leila  que  fez  uma  breve
explanação sobre o projeto. O Prof. Fernando se mostrou favorável ao projeto, disse
que devemos ocupar os espaços que ainda estão disponíveis, mas que é preciso ficar
atento  às  demandas futuras.  Colocado em votação,  o ad-referendum foi  aprovado
pelos presentes. 3) Ato 003/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, a realização
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do  I  Workshop  de  Canaricultura  no  Anfiteatro  do  CTAN:  o  presidente da
assembleia expôs o teor do ad-referendum. Explicou que o evento, inclusive, já fora
realizado.  Não  houve discussões sobre  o  assunto  e  o  mesmo foi  aprovado  pelos
presentes.  4)  Ato 005/2019/DEZOO que aprova,  ad-referendum,  a execução de
projetos de pequisa e extensão sob a coordenação da Profa. Renata de Souza
Reis:  o  presidente da assembleia  expôs o teor  do ad-referendum. Explicou que a
aprovação dos projetos visava compor o processo de progressão horizontal da Profa.
Renata.  Não  houve  discussões  e  o  mesmo foi  aprovado  pelos  presentes.  5)  Ato
006/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, o Plano de Trabalho do Prof. Rafael
Fernandes  Leite:  o  presidente da  assembleia  expôs  o  teor  do  ad-referendum.
Explicou  que  o  Plano  de  Trabalho  é  parte  integrante  do  processo  de  Estágio
Probatório do Prof. Rafael. Em seguida, abriu a palavra para o Prof. Rafael que fez
uma breve explanação de suas propostas no que tange às áreas de ensino, pesquisa
e extensão. Não houve maiores considerações por parte dos presentes e o mesmo foi
aprovado  por  todos.  6)  Ato  007/2019/DEZOO  que  aprova,  ad-referendum,  os
RADOCs 2016/2,  2017 e  2018/1 da Profa.  Renata de Souza Reis  para fins de
progressão: o presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum, colocando-o
em discussão. Explicou que a aprovação dos Radocs era necessária para compor o
processo de progressão horizontal da professora. Não houve discussões e o mesmo
foi aprovado pelos presentes. 7) Ato 008/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum,
a Comissão de Avaliação de Progressão da Profa. Renata de Souza Reis para
fins de progressão: o presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum. A
comissão foi composta pelos Professores Hewerson Teixeira, Mário Dávila e Emerson
Arruda.  Não  houve  discussões  e  o  mesmo  foi  aprovado  pelos  presentes.  8)  Ato
010/2019/DEZOO que aprova,  ad-referendum, a participação da Profa.  Janaína
Azevedo  Martuscello  no  Curso  de  Especialização  a  distância  Práticas  de
Letramento e Alfabetização para lecionar as disciplinas "Produção de texto" e
"Literatura Infantil e Alfabetização": o presidente da assembleia expôs o teor do ad-
referendum. Abriu a palavra à Profa. Janaína que fez uma breve explanação sobre a
disciplina  em  questão.  Disse  ainda  que  em  nada  se  difere  das  oportunidades
anteriores. Não houve discussões e o ad-referendum foi aprovado pelos presentes. 9)
Anuência  departamental  ao  evento  “VI  Seminário  Apícola”  previsto  30  de
Novembro de 2019:  o presidente da assembleia passou a palavra à Profa. Carla,
requisitante da anuência. A Profa. Carla explicou que os editais de eventos da UFSJ
são semestrais e por unidade administrativa (ou departamento, ou coordenação de
curso).  Explicou  que  o  evento  é  bienal  e  que  ainda  é  necessário  contar  com
financiamento  externo.  Perguntou se mais  algum professor  estaria  interessado em
realizar algum evento. Não houve quaisquer manifestações. Colocado em votação, a
assembleia aprovou a realização do evento no âmbito do departamento e nos termos
propostos.  10)  Proposição  do  calendário  de  reuniões  da  assembleia
departamental (31/05, 28/06, 30/08, 27/09 - indicação de encargos, 25/10 e 29/11):
o presidente relembrou que na reunião passada o Prof. Fernando havia questionado
sobre a  possibilidade  de  se alterar  as  reuniões  da  assembleia  para  segundas  ou
quartas.  Nas  discussões  ficou  evidenciado  os  problemas  com  as  alterações  dos
horários  de  aula.  Nesse  sentido,  para  o  momento,  ficou  definido  que  as  datas
permaneceriam como proposto. A proposta de datas de reuniões ordinárias (31/05,
28/06, 30/08, 27/09 - indicação de encargos, 25/10 e 29/11) foi aprovada por todos os
presentes.  11)  Indicação  de  professores  para  encargos  didáticos  sob  a
responsabilidade do DEZOO:  ficou aprovada a seguinte  distribuição de encargos
didáticos:  Alexandre Teixeira:  Bases da Nutrição Animal (72 h), Suinocultura (72 h);
Carla Brighenti: Estatística Básica (72 h), Delineamento e Análise de Experimentos
(72 h);  Daniel de Noronha: Bioquímica Geral (36 h – Dividida com o Prof. Leonardo
Moreira),  Fisiologia  da  Digestão  (54  h),  Formulação  de  rações  (54  h  –  Optativa);
Deodoro Brighenti: Apicultura e Meliponicultura (54 h), Gestão do Agronegócio (54 h),
Extensão Rural (54 h);  Emerson Zumpichiatti: Morfologia Animal (72 h), Fisiologia
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Animal (54 h), Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução (54 h);  Fernando Leonel:
Bovinocultura de Corte (72 h), Introdução a Zootecnia (54 h), Vitaminas e minerais,
foco  em  ruminantes  (54  h  –  Optativa);  Gabriel  Yazbeck:  Genética  Geral  (72  h),
Biologia  Molecular  (72  h);  Henrique  Machado:  Bovinocultura  de  Leite  (72  h),
Economia do agronegócio (54 h), Análise de Alimentos para Animais (54 h); Hewerson
Teixeira: Desenho Técnico Digital (54 h), Máquinas e Mecanização Agrícola (54 h),
Instalações Zootécnicas (54 h); Janaina Martuscello: Fundamentos de Forragicultura
(72  h),  Forragicultura  Aplicada  (72  h);  Leila  Gaya:  Melhoramento  Animal  (72  h),
Deontologia e Inserção Profissional (54 h), Tecnologia de Produtos de Origem Animal
(18 h – Dividida com a Profa. Renata Reis);  Leonardo Moreira:  Química Geral de
Biossistemas  (54  h),  Bioquímica  Geral  (36  h  –  Dividida  com  o  Prof.  Daniel  de
Noronha), Química Orgânica de Biossistemas (54 h), Fisico-Química de Biossistemas
(72  h  –  Optativa);  Mario  Dávila:  Cálculo  para  Biossistemas  I  (72  h),  Matemática
Elementar  (90  h);  Rafael  Leite:  Ovinocultura  e  Caprinocultura  (72  h),  Nutrição  e
Alimentação de Ruminantes (72 h), Estatística para Ciências Biológicas (72 h); Raquel
dos Santos: Parasitologia e Higiene Zootécnica (72 h), Etologia e Bem-estar Animal
(54 h), Equideocultura (54 h); Renata Reis: Nutrição e Alimentação de Não-ruminantes
(72 h),  Gestão  de  Processos  e  da  Qualidade  de  Alimentos  (54  h),  Tecnologia  de
Produtos de Origem Animal (36 h – Dividida com a professora Leila Gaya), Piscicultura
(54 h - Optativa); Sérgio Martins: Gênese, Propriedade e Classificação do Solo (54 h),
Química, Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas (72 h), Agrometeorologia (54 h),
Gestão Ambiental (54 h);  Vanusa Ferreira: Avicultura (72 h), Bioclimatologia (54 h),
Cunicultura (54 h - Optativa). Durante a distribuição dos encargos,  a Profa. Raquel
declarou  que  daria  a  disciplina  de  equideocultura  no  segundo  semestre  de  2019
somente se tivesse o setor montado, pois não tem como ministrar as aulas práticas
sem um mínimo de infraestrutura e equipamentos. A professora ainda salientou que
para  2020,  não  terá  como  ministrar  aulas  práticas  de  Parasitologia  e  Higiene
Zootécnica, pois o material que trouxe consigo para a UFSJ foi depreciando com o
tempo, sendo precido um técnico em laboratório para fazer as coletas e montagens de
materiasi didáticos. Arguiu inclusive o Chefe do DEZOO quanto à solitação de servidor
com esta especificação, o presidente da Assembleia afirmou que esta demanda já foi
levantada para a gestão. Mencionou ainda a dificuldade que a universidade tem em
tramitar processos que dizem respeito à doação e descarte de animais bem como a
venda  dos  excedentes  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  A  professora  Raquel
perguntou para professora Janaína, como as aquisições dos caprinos e ovinos tinham
sido traminadas, via UFSJ ou FAUF, a profa. Janaína respondeu que as doações foram
tramitadas pela PROAD/UFSJ. A profa. Raquel solicitou ao presidente da assembleia
que requisitasse à PROAD tramitar o processo de doação dos equídeos nos mesmos
termos que fora  feito  com os caprinos  e  ovinos.  O Prof.  Daniel  esclareceu que o
trâmite de aquisição das éguas, atualmente presentes no setor de Equideocultura, foi
igual aos trâmites de aquisição dos caprinos e dos ovinos. O Prof. Fernando disse que
substituiu suas aulas práticas por aulas teóricas por falta de condições. A Profa. Carla
sugeriu  que os  professores  que não tenham condições de dar  aulas  práticas  que
façam a substituição por aula teórica fazendo o devido registro no plano de ensino
encaminhando-o ao Colegiado  de Curso e/ou  à  PROEN.  12)  Discussão sobre  o
Memorando Eletrônico Nº 051/2019 - PROEN que solicita esclarecimentos sobre
a fala da Representante do DEZOO no CONSU: o presidente iniciou o item de pauta
lendo o Memorando Eletrônico Nº 051/2019 – PROEN para o conhecimento de todos.
No memorando, é solicitado que seja verificado a veracidade da fala da Profa. Raquel,
representante do DEZOO no CONSU, proferida em reunião do mesmo conselho no
dia vinte e cinco de março de dois mil e dezenove. Segundo posto no memorando, a
Profa.  Raquel  disse  que  "...Os  professores  do  curso  de  Zootecnia  fingem  estar
lecionando aulas práticas e a PROEN é conivente com esta situação..." . Em seguida,
o presidente da assembleia leu um trecho da ata do CONSU devidamente assinada e
aprovada pelos conselheiros. Entre as linhas 198 e 200 da mesma ata está escrito: “A

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165



conselheira ressaltou que finge que está dando aula e que a Pró-reitoria de Ensino de
Graduação (PROEN) finge que está atendendo, e todo mundo assina e encaminha
para o MEC”. Aberto a discussão, o Prof. Emerson considerou que a acusação é falsa
e que não há o que discutir.  A Profa.  Janaína considera  que deveríamos solicitar
esclarecimentos à PROEN. O Prof.  Fernando também considera necessário que a
PROEN esclareça a dissonância entre os dois textos. A Profa. Raquel justificou que,
até o momento, não havia se manifestado sobre o item de pauta da assembleia por
conta da ata do CONSU não estar assinada e aprovada. Considerou um erro do Prof.
Lincoln  ter  encaminhado  o  memorando  sem anexar  a  ata  devidamente  aprovada.
Considera que o uso da palavra “fingir” não foi o mais adequado para expor o que ela
realmente estava querendo expressar no momento. Disse, também, que em momento
algum expôs o departamento, uma vez que ela se referiu tão somente a si própria.
Que o contexto da discussão foi durante a apresentação do Relatório de Gestão da
UFSJ. O Relatório em momento algum mencionava dificuldades, ao contrário, falava
em ferramentas de distribuição de orçamento que levavam em conta, entre outros, o
índice de evasão. Segundo a Profa. Raquel,  a evasão que se verifica no curso de
Zootecnia  é  devido,  justamente,  às  condições  dos  laboratórios  e  a  infraestrutura
insuficiente que a instituição oferece, o que acaba dificultando a execução de aulas
práticas.  A Profa.  Raquel  considera muito injusto o memorando encaminhado pela
PROEN por conter uma fala distorcida e sem a devida contextualização. Disse que
quando declara que não irá dar aula prática é para lutar por melhores condições para
o curso, que não tem intenção de colocar qualquer colega em situação difícil ou de
prejudicar os alunos ou o curso. Afirmou, ainda, que não tem qualquer pretensão de
cargo  na  administração,  apesar  das  insinuações.  A professora  considera  nossas
condições de trabalho sofríveis mas que, ainda sim, nossos alunos tem conseguido
entrar em programas de pós-graduação e no mercado de trabalho. A Profa. Vanusa
mencionou que a impressão que se tem na fala da Reitoria é que o DEZOO nunca fez
qualquer  requisição  ou  reivindicação.  A professora  lembrou  dos  projetos  que  ela
entregou e não teve retorno. A Profa. Raquel solicitou apoio do DEZOO para atuar
junto à PROAD para encaminhar o projeto da Equideocultura, pois considera que a
UFSJ está atrasando a tramitação por conta das cobranças que tem feito. Mencionou
ainda o fato do Reitor  ter  interpelado os professores Fernando e Janaína  em seu
gabinete  no CSA sobre  o  fato  da  professora  ter  votado contra  a  incorporação de
representantes da UFSJ na administração do Hospital N. S. das Mercês pela UFSJ. O
prof. Fernando falou que foi um encontro no corredor, porém,  a professora Janaina
afirmou que  o  reitor  não  deu  essa  informação  no corredor  e  sim na sala  dele.  A
professora  Raquel  justificou  que  o  voto  dela  estava  declarado  em  ata  com  a
justificativa de estar votando contra: que o item de pauta em questão não tinha sequer
um  projeto.  O  Prof.  Daniel  lembrou  que  o  conselheiro  deve  representar  o
departamento  e  que,  para  se  resguardar,  qualquer  conselheiro  deveria  estar
respaldado pela assembleia acerca dos itens de pauta. A Profa. Raquel disse que há
casos em que isso não é possível, pois algumas decisões tem que ser tomadas na
hora. No caso do item de pauta do CONSU que tratou da administração do Hospital,
por exemplo, não houve sequer relator, pois não tinha projeto para votar. A justificativa
para votar contra foi justamente não ter um projeto para se saber, por exemplo, qual
será a contrapartida da UFSJ. A Profa. Carla considera que a discussão deve focar na
discordância  entre  os  textos  (Memorando  da  PROEN e  Ata  do CONSU)  e  que  o
departamento  é  que  tem  que  pedir  esclarecimento  sobre  o  fato.  A proposta  de
deliberação  da  assembleia  foi  encaminhar  um  memorando  solicitando  pedido
esclarecimentos  sobre  a  discordância  entre  os  dois  textos.  A  Profa.  Carla
complementou dizendo para incluir no memorando que a assembleia está disponível
para discutir sobre o assunto. O Prof. Fernando sugeriu convidar o pró-reitor de ensino
para  uma  reunião  com  a  assembleia  departamental.  Colocado  e  votação,  o
encaminhamento foi aprovado por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar e
por  ser  verdade  o  aqui  relatado,  eu,  Prof.  Hewerson  Zansávio  Teixeira,  lavrei  a
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presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. São João
del-Rei, vinte e seis de abril de dois mil e dezenove.

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________

Carla Regina Guimarães Brighenti _____________________________

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha _____________________________

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 Vieira da Cunha _____________________________

Leila de Gênova Gaya _____________________________

Leonardo Marmo Moreira _____________________________

Rafael Fernandes Leite _____________________________

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________

Renata de Souza Reis _____________________________

Sérgio Gualberto Martins _____________________________

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________
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