
ATA Nº 73 – No dia quatro de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e
quinze 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  73ª Reunião  em  caráter  extraordinário  da  Assembleia
Departamental, em 2ª Chamada. A reunião em 1ª chamada foi suspensa em virtude
da  reunião  extraordinária  da  Congregação  da  UFSJ.  Estavam  presentes,  sob  a
presidência  do  Prof.  Hewerson  Zansávio  Teixeira,  Chefe  do  Departamento,  os
professores  efetivos  Alexandre  de  Oliveira  Teixeira,  Daniel  de  Noronha  Figueiredo
Vieira  da  Cunha,  Fernando  de  Paula  Leonel,  Henrique  Valentim  Nunes  Machado,
Hewerson Zansávio Teixeira, Janaína Azevedo Martuscello Vieira da Cunha, Leonardo
Marmo Moreira, Mário Wilian Dávila Dávila, Rafael Fernandes Leite, Renata de Souza
Reis e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Justificaram as ausências os professores
Carla Regina Guimarães Brighenti (tratamento de saúde em outra cidade) Deodoro
Magno Brighenti  dos Santos (acompanhando cônjuge em tratamento de saúde em
outra cidade), Emerson Zumpichiatti Arruda (compromisso previamente agendado para
prospecção de projetos de ensino), Gabriel de Menezes Yazbeck (afastamento com
autorização da chefia de departamento) e Sérgio Gualberto Martins (acompanhando
cônjuge em tratamento de saúde em outra cidade). As professoras Leila de Gênova
Gaya e Raquel Moreira Pires dos Santos Melo encontram-se afastadas por motivo de
saúde. Antes de iniciar a reunião, o presidente da assembleia apresentou uma questão
de ordem colocada, por e-mail, pela Profa. Raquel: a professora questionou se houve
gravação na reunião anterior. Disse não ter assinado qualquer termo de permissão e
nem viu menção em ata. No entanto, manifestou-se favorável à gravação, mas que
considera pertinente disponibilizar a gravação para todos. Em seguida, o presidente da
assembleia projetou um trecho da Ordem de Serviço Nº 070/2015/REITORIA que, em
seu Art. 4º, diz que “Cada órgão colegiado deve decidir e estabelecer se pretende ou
não  adotar  a  prática  de  gravar  reuniões  como  subsídio  útil  e  facilitador  para  a
confecção das atas em seu regimento interno ou por resolução interna”. Apresentou
também a Resolução 027/2006/CONSU que trata de normas de funcionamento do
CONSU. Os §§ 13 e 14 desta resolução tratam exatamente desta regulamentação. O
presidente da assembleia abriu as discussões e apresentou duas propostas: 1) A cada
um dos membros é permitida a gravação em áudio das reuniões das assembleias
departamentais  para  fins  exclusivos  de  conferência  de  ata,  sendo  vedado  sua
divulgação ou utilização para outros fins sem autorização demais membros; e  2) As
gravações  em  áudio  das  reuniões  da  assembleia  departamental  são  apenas  um
instrumento  subsidiário  para  confecção  da  ata,  sendo  acessíveis  somente  aos
membros  da  assembleia  e  desfeitas  após  a  aprovação  da  respectiva  ata,  sendo
vedado o fornecimento de cópia. Todos os membros da assembleia terão acesso às
gravações em áudio,  mediante assinatura de termo de responsabilidade,  a fim de
conferir a ata, na secretaria do departamento. Colocada em votação, a proposta 1 foi
aprovada por seis votos à favor contra cinco votos da proposta 2. O presidente da
assembleia deverá  publicar  um ato administrativo contemplando a proposta 1.  Em
seguida,  o presidente da assembleia apresentou uma segunda questão de ordem:
relatou que a Profa. Raquel propôs uma alteração de ata fora do período estipulado
para alterações. Aberta a discussão, a Profa. Janaína solicitou à palavra. Disse que a
alteração  proposta  pela  Profa.  Raquel  refere-se à  uma fala  sua  e  que,  desde  já,
autoriza,  sim,  a  inserção  da  fala,  conforme  proposto  pela  Profa.  Raquel  caso  a
assembleia assim delibere porque, de fato, ela disse mesmo aquilo. O Prof. Fernando
considera que os colegas podem pedir inclusão de fala em assembleia e no prazo, no
que  a  Profa.  Janaína  concordou.  O  Prof.  Daniel  considerou  que  existia  todo  um
contexto ao redor da fala inserida e que,  da forma que foi  feito,  esse contexto se
perdeu. O Prof. Daniel solicitou que fosse registrado em ata as circunstâncias de como
está  se  inaugurando,  no  DEZOO,  o  procedimento  de  alteração  de  falas  de  um
professor  por  outro professor. Colocado em votação,  por  6 votos a 4,  a  alteração
proposta pela Profa. Raquel foi rejeitada, sendo aprovada a versão anterior da ata. A
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pauta do dia foi colocada em discussão, sendo aprovada com os seguintes itens e na
seguinte ordem com a inclusão do item 6, à pedido da Profa. Vanusa e do item 7 à
pedido da Profa.  Raquel:  1)  Ato  035/2019/DEZOO que concede,  ad-referendum, o
afastamento ao Técnico Caio Rodrigues Monteiro para cursar mestrado em Zootecnia
na  UFLA;  2)  Ato  036/2019/DEZOO  que  aprova,  ad-referendum,  o  Plano  de
Capacitação  de  Técnicos  Administrativos  2019-2022  do  DEZOO;  3)  Ato
037/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, os RADOCs 2017, 2018 e 2019/1 da
Profa. Raquel Moreira Pires dos Santos Melo;  4) Ato 038/2019/DEZOO que aprova,
ad-referendum, a realização do evento “Forrageiras para ovinocultura” a realizar-se no
dia 13/09/2019 no auditório do CTAN, sob coordenação da Profa. Janaína Azevedo
Martuscello;  5)  Realização  do  4º  Ciclo  de  Palestras  sobre  Atualidades  em
Melhoramento Genético Animal da UFSJ, no dia 8 de novembro de 2019, no anfiteatro
do campus Ctan; 6) Realização do 3º Ciclo de Palestras em Avicultura; 7) Aprovação
de  projetos  de  pesquisa  sob  a  coordenação  da  Profa.  Raquel  Moreira  Pires  dos
Santos Melo; 8) Alteração de anuência, sem alteração de carga horária, de disciplinas
sob responsabilidade do DEZOO no curso de Graduação em Ciências Biológicas;  9)
Indicação de encargos didáticos para o primeiro semestre de 2020; 10) Indicação de
representante do DEZOO no CONSU; 11) Relação de Afastamentos para Capacitação
de Docentes e Técnicos à partir de 2020 – Plano de Desenvolvimento de Pessoas do
DEZOO;  12) Projeto de renovação de convênio entre UFSJ e EPAMIG para uso da
Fazenda Experimental Risoleta Neves. A reunião iniciou-se com o primeiro item de
pauta:  1) Ato 035/2019/DEZOO que concede, ad-referendum, o afastamento ao
Técnico Caio Rodrigues Monteiro para cursar mestrado em Zootecnia na UFLA:
o  presidente  da  assembleia  expôs  o  teor  do  ad-referendum,  colocando-o  em
discussão. Explicou que a publicação do ad-referendum era necessária para tramitar o
pedido de afastamento servidor Caio Rodrigues Monteiro nos prazos legais e para que
o mesmo pudesse cursar o mestrado em Zootecnia na UFLA. Acrescentou, ainda, que
o pedido de afastamento do servidor já havia sido apreciado na reunião passada. Não
houve discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 2) Ato 036/2019/DEZOO
que aprova, ad-referendum, o Plano de Capacitação de Técnicos Administrativos
2019-2022 do DEZOO: o presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum,
colocando-o  em  discussão.  Explicou  que  a  publicação  do  ad-referendum  era
necessária para acelerar a tramitação do processo referente ao plano de capacitação
dos  servidores  do  DEZOO.  Acrescentou,  ainda,  que  o  Plano  de  Capacitação  de
Técnicos  já  havia  sido apreciado na reunião passada.  Não houve discussões e  o
mesmo  foi  aprovado  pelos  presentes.  3)  Ato  037/2019/DEZOO  que  aprova,  ad-
referendum, os RADOCs 2017, 2018 e 2019/1 da Profa. Raquel Moreira Pires dos
Santos Melo: 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 promoção da professora. Acrescentou que o processo tramitou com o ad-
referendum em questão, devendo esta ata ser apensada em momento oportuno. Não
houve discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 4) Ato 038/2019/DEZOO
que  aprova,  ad-referendum,  a  realização  do  evento  “Forrageiras  para
ovinocultura”  a  realizar-se  no  dia  13/09/2019  no  auditório  do  CTAN,  sob
coordenação da Profa. Janaína Azevedo Martuscello: o presidente da assembleia
expôs o teor do ad-referendum, colocando-o em discussão. Explicou que a publicação
do ad-referendum era  necessária  para  viabilizar  a  realização do evento  no tempo
justo. Em seguida, o presidente da assembleia passou a palavra à Profa. Janaína que
fez  uma  breve  explanação  sobre  como  tinha  sido  o  evento.  Não  houve  maiores
discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes.  5) Realização do 4º Ciclo de
Palestras sobre Atualidades em Melhoramento Genético Animal da UFSJ, no dia
8  de  novembro  de  2019,  no  anfiteatro  do  campus  CTAN:  o  presidente  da
assembleia apontou que a Profa. Leila, proponente do evento, encontra-se afastada
para tratamento de saúde. Por se tratar de um evento periódico, solicitou a aprovação
da assembleia departamental. Não houve discussões e o mesmo foi aprovado pelos
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presentes.  6)     Realização do 3º Ciclo de Palestras em Avicultura: o presidente da
assembleia passou a palavra à Profa. Vanusa que fez uma breve explanação sobre
como será  o  evento.  A realização  do  3º  Ciclo  de  Palestras  em Avicultura  é  uma
atividade do Grupo GEAVES e será realizado no dia 26/10/2019 no anfi-teatro do
CTAN. Não houve discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 7) Aprovação
de projetos de pesquisa sob a coordenação da Profa. Raquel Moreira Pires dos
Santos Melo:  Embora a Profa. Raquel não estivesse presente para falar  sobre os
projetos, o presidente da assembleia encaminhou o pedido feito pela Profa. Raquel,
solicitando a aprovação dos seguintes projetos de pesquisa sob sua coordenação: 1)
Avaliação da Biometria de Equinos da Raça Pônei Brasileira; 2) Avaliação da Biometria
de  Equinos  da  Raça  Piquira;  e  3)  Avaliação  da  Biometria  de  Equinos  da  Raça
Campolina,  atualização.  Não  houve  discussões  e  o  pedido  foi  aprovado  pelos
presentes.  8)  Alteração  de  anuência,  sem  alteração  de  carga  horária,  de
disciplinas sob responsabilidade do DEZOO no curso de Graduação em Ciências
Biológicas: o presidente passou a palavra ao relator do item de pauta, Prof. Mário,
que relacionou os documentos recebidos e, logo em seguida, passou ao mérito da
questão:  disse  que  a  COBIO  solicitou  a  alteração  dos  seguintes  encargos:  1)
Matemática para Ciências Biológicas (1º período 72 h/a, licenciatura e bacharelado)
para Matemática Básica para Ciências Biológicas (1º período 36 h/a, licenciatura e
bacharelado) e Matemática Fundamental para Pesquisa em Ciências Biológicas (2º
período 36 h/a, bacharelado somente) e  2) Estatística para Ciências Biológicas (2º
período  72  h/a,  licenciatura  e  bacharelado)  para  Estatística  Básica  para  Ciências
Biológicas (2º período 36 h/a, licenciatura e bacharelado) e Estatística Fundamental
para Ciências Biológicas (3º período 36 h/a, bacharelado somente). Considerou que a
criação  da  disciplina  Matemática  Básica  para  Ciências  Biológicas  já  se  fazia
necessária.  Entretanto,  a  disciplina  Matemática  Fundamental  para  Pesquisa  em
Ciências Biológicas nada mais é do que a disciplina de Cálculo I com menos de 60 h.
Segundo relator, que inclusive é professor  da disciplina,  a redução para 36 h não
permite  lecionar  adequadamente  todo  o  conteúdo.  Considera  ainda  uma  ilusão
direcioná-la para “Pesquisa em Ciências Biológicas”, como o nome deixa implícito. A
conveniência da criação da 1ª disciplina e a inconveniência da redução e carga horária
da  2ª  disciplina  foram  colocadas  ao  conhecimento  do  Coordenador  de  curso  da
COBIO,  Prof.  Ricardo  Pereira  Sepini.  O  mesmo  se  verifica  com  a  disciplina  de
Estatística.  O  relator  considera  que  seria  muito  desgastante  tentar  resolver  as
incompatibilidades  anotadas.  Sendo  assim,  considera  que  o  DEZOO  deva  ofertar
docentes para essas disciplinas, nessas condições, salvaguardando-se de eventuais
responsabilidades futuras pelas dificuldades apontadas em seu relato. Sendo assim,
votou favoravelmente pela alteração da anuência solicitada pela COBIO. Após o relato,
o presidente da assembleia abriu o processo de discussão. O Prof. Rafael e outros
manifestaram preocupação com relação ao horário de aulas bem como os dias da
semana. O presidente disse que quando for responder ao Memorando de solicitação
de encargo, irá colocar os impedimentos com a devida justificativa manifestada pelos
professores. O Prof. Alexandre questionou como fica a aplicação de provas, pois se for
aplicado  três  provas  o  semestre  já  fica  comprometido.  A  outra  questão  é  a
equivalência entre as disciplinas de outros cursos. O Prof. Leonardo alertou para a
questão dos feriados. O Prof. Fernando acha que isso é um problema da COBIO. A
preocupação do Prof. Fernando é que esse movimento seja uma raiz para no futuro a
COBIO pleitear um aumento de carga horária. O Prof. Fernando defendeu que a vaga
do  Prof.  Mário  Dávila  permaneça  no  Departamento.  O  presidente  da  assembleia
afirmou que nenhum professor tem autonomia para aumentar carga horária de suas
disciplinas  e  que  isso  tem  que  passar  pela  assembleia  departamental.  O  Prof.
Leonardo acha que não é pertinente condicionar a resposta à COBIO à escolha do
horário. O Prof. Rafael considerou que o curso de Zootecnia é diurno e o curso de
Ciências Biológicas é noturno. Em certas ocasiões ele precisa fazer uma visita técnica
ou um trabalho de campo na sexta-feira e isso fica prejudicado, pois tem que retornar
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para dar aula às 21 h. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado por
todos os presentes.  9) Indicação de encargos didáticos para o primeiro semestre
de  2020:  O  presidente  da  Assembleia  colocou  em  discussão  a  distribuição  dos
encargos didáticos do DEZOO para o próximo semestre. Ficou acertada a seguinte
distribuição: Alexandre Oliveira: 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),
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
Animal (54 h), Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução (54 h);  Fernando Leonel:
Bovinocultura de Corte (72 h), Introdução a Zootecnia (54 h); Minerais e Vitaminas (54
h  -  optativa);  Gabriel  Yazbeck:  Genética  Geral  (72  h),  Biologia  Molecular  (72  h)
Genética de Populações (54 h - optativa); 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);  Janaína  Martuscello:  Fundamentos  de
Forragicultura (72 h), Forragicultura Aplicada (72 h) e uma optativa de 54h ainda a ser
definida; Leila Gaya: Melhoramento Animal (72 h), Deontologia e Inserção Profissional
(54 h), Melhoramento Genético Animal Aplicado às Especies de Interesse Zootécnico
(54  h  –  Optativa);  Leonardo  Moreira:  Química  Geral  de  Biossistemas  (54  h),
Bioquímica  Geral  (36  h  -  Dividida  com  o  Prof.  Daniel),  Química  Orgânica  de
Biossistemas (54 h);  Mario Dávila:  Cálculo para Biossistemas I (72 h),  Matemática
Elementar (90 h), Matemática Básica para Ciências Biológicas (36 h);  Rafael Leite:
Ovinocultura e Caprinocultura (72 h), Nutrição e Alimentação de Ruminantes (72 h),
Estatística Fundamental para Ciências Biológicas (36 h),  Principais Metodologias de
Pesquisas em Animais Ruminantes (54 h – Optativa);  Raquel dos Santos: A Profa.
Renata questionou o condicionante que a Profa. Raquel colocou na ata do período
passado. O presidente esclareceu que a função da assembleia departamental é tão
somente  indicar  o  professor.  A condicionante  ficou  registrada em ata  à  pedido  da
professora.  Considerando-se  o  fato  da  professora  estar  ausente  e  não  ter
encaminhado os encargos por e-mail e, ainda, por sugestão da assembleia, não foram
atribuídos encargos à Profa. Raquel;  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  (54  h);  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); e Vanusa Ferreira:
Avicultura (72 h), Bioclimatologia (54 h). A distribuição dos encargos foi aprovada por
todos os presentes. 10) Indicação de representante do DEZOO no CONSU: o Prof.
Fernando  já  havia  apresentado  o  seu  nome  por  e-mail  encaminhado  a  todos  os
professores. O presidente da assembleia perguntou se mais alguém gostaria de se
manifestar. Como não houve manifestações o presidente da assembleia  passou à
palavra ao Prof. Fernando que fez suas considerações. Em seguida abriu a votação. O
nome do  Prof.  Fernando  foi  aprovado  por  todos  os  presentes  para  representar  o
Departamento  no  CONSU.  11)  Relação  de  Afastamentos  para  Capacitação  de
Docentes e Técnicos à partir de 2020 – Plano de Desenvolvimento de Pessoas
do DEZOO: o presidente da assembleia fez um breve relato sobre a forma como os
departamentos  foram  acionados  para  apresentar  a  relação  de  afastamentos  para
capacitação de docentes e técnicos em 2020 (Decreto Nº 9.991, de 28 de agosto de
2019  e  Instrução  Normativa  Nº  201,  de  11 de  setembro  de  2019).  O prazo  para
apresentar a relação de afastamentos é até o dia 04/10/2019,  data desta reunião.
Explicou  que  quaisquer  atividades  de  capacitação  têm  que  estar  devidamente
cadastradas. Explicou ainda que afastamento para capacitação não envolve atividades
como participação  em  banca  de  mestrado,  ministrar  aulas  em  programa  de  pós-
graduação, concursos ou participação em congressos para apresentação de trabalhos.
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Reforçou ainda que não é só pós-doutorado:  é qualquer  atividade de capacitação
como,  por  exemplo,  um treinamento de uma ou duas semanas.  Esclareceu que o
plano pode ser revisto no quinto dia útil de cada mês. O Prof. Fernando observou que
depois de seu afastamento e da Profa. Carla, ninguém mais se afastou. Manifestou
que dentro de 3 a 4 anos pretende se afastar novamente. Em seguida, o presidente da
assembleia relacionou a relação de afastamentos para capacitação: Prof. Gabriel (2º
trimestre de 2021), Profa. Janaína (2º semestre de 2020), Profa. Raquel (1º semestre
de 2021) e o servidor Elson Marcos de Oliveira (2º semestre de 2020). Colocado em
votação, a relação de afastamentos para capacitação foi aprovado pelos presentes.
12)  Projeto  de  renovação  de  convênio  entre  UFSJ  e  EPAMIG  para  uso  da
Fazenda Experimental Risoleta Neves: o presidente da assembleia passou a palavra
ao relator, Prof. Leonardo, o qual esclareceu que trata-se do relato do pedido de vistas
da Profa. Raquel referente ao item de pauta de nº 15 da 72ª reunião da Assembleia
Departamental.  Esclareceu  que  se  baseou  nos  documentos  que  a  Profa.  Raquel
anexou  ao  relato  de  vistas.  Alguns  desses  documentos  correspondem  a  e-mails
enviados  aos  professores  do  departamento  e  a  respectivas  respostas.  A  Profa.
Janaína  declarou  que  não  recebeu  qualquer  e-mail  da  Profa.  Raquel,  conforme
constatado pelo relator durante a reunião. Segundo o relator, a Profa. Raquel defende
a inclusão de itens presentes na versão de 2010 do convênio e que não constam na
versão  apresentada  na  última  reunião.  Menciona  que  a  Profa.  Raquel  frisa  os
compromissos da UFSJ na construção e manutenção de diversos setores de culturas
zootécnicas. A professora consultou outros professores a respeito da pertinência da
manutenção desses compromissos na proposta  atual.  Os professores Alexandre e
Vanusa  responderam  que  os  setores  de  Suinocultura  e  Avicultura  deveriam  ser
mantidos na atual proposta.  Nenhum outro professor se manifestou em resposta à
consulta feita pela Profa.  Raquel  expressando opinião contrária  à manutenção dos
itens.  O  relator  considera  razoável  a  manutenção  dos  itens  suprimidos  e  não  vê
motivos para a supressão dos mesmos. Considera que o texto da nova versão é mais
elucidativo a respeito do mérito e do contexto atual.  Propõe que o texto atual seja
mantido e que os itens específicos sejam adicionados. Considera lícita a previsão de
futuras alterações no convênio.  Sugere a atualização do comitê gestor, previsto no
convênio com a substituição do membro do Programa Institucional de Bioengenharia
por  um  representante  do  DEZOO.  Considera  que  solicitações  adicionais  que
aumentem as demandas e encargos dos partícipes, embora não inviáveis, implicaria
em uma discussão mais ampla com a EPAMIG. Destaca que as metas estabelecidas
com  a  construção  de  setores  estão  muito  mais  relacionadas  à  administração
universitária  que  ao  convênio  propriamente  dito.  No  voto,  o  relator  foi  de  parecer
favorável à manutenção dos itens originais do convênio de 2010 na nova versão do
mesmo sem a  inclusão  de  solicitações  adicionais.  Aberta  as  discussões,  a  Profa.
Renata esclareceu que foi  contatada por e-mail,  mas questionada apenas sobre a
disciplina de TPOA e que, na verdade, ela tem outras 3 disciplinas que poderiam se
beneficiar  do convênio.  A disciplina de TPOA já conta com uma estrutura.  O Prof.
Fernando considera o convênio importante para o curso e que não suprimiria qualquer
item do convênio anterior. A Profa. Janaína esclareceu que não suprimiu qualquer item
do convênio, pois não está apresentando um convênio e, sim, um projeto para se fazer
o convênio. Inclusive, destacou que não existe coordenador do projeto. A demanda
para se fazer o projeto surgiu de uma reunião na PROPE, por volta de novembro de
2018.  Essa  reunião  foi  solicitada  pelo  gerente  da  EPAMIG,  Sr.  Antônio,  na  qual
estavam presentes, além do Sr. Antônio, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação,
Prof.  André Mota, pelo DEZOO, os professores Emerson, Fernando e Janaína e a
pesquisadora Marlene da EPAMIG. O Prof. Hewerson foi convidado, mas não pode
comparecer à reunião. Declarou que se trata de um projeto para elaboração de um
convênio guarda-chuva e que, posteriormente, tanto a UFSJ quanto a EPAMIG farão
os projetos que ficaram sob o convênio. Declarou que não se trata de uma renovação
de convênio e, sim, um novo convênio. Disse que, por algum motivo, o convênio não

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275



foi renovado na data correta. O presidente da assembleia disse que todo convênio tem
prazo máximo de cinco anos renovável por mais cinco anos. A Profa. Janaína declarou
que não inclui  qualquer  setor  no projeto,  nem mesmo os  dela.  Disse que alguém
precisava  assumir  a  responsabilidade  por  fazer  o  projeto  e  ela  tomou  essa
responsabilidade para si. O interesse da Profa. Janaína é acelerar o processo para
que  a  Coordenação  possa  justificar  perante  o  MEC  a  ausência  de  determinados
setores  que  seriam  atendidos  pelo  convênio.  Acrescentou  que  o  projeto  envolve
professores de outros departamentos e que alguém terá que se dispor de percorrer
esses departamentos coletando assinaturas. Esse alguém, no caso, seria ela. O Prof.
Daniel reforçou que não se trata de renovação de convênio e, sim, de um projeto para
um novo convênio. O Prof. Daniel se queixou de conversas de corredor que deram a
entender  que  a  Profa.  Janaína  estava  preterindo  outros  colegas,  o  que  não
corresponde à verdade. O Prof. Fernando lembrou que existe um conselho gestor que
deve ter  representantes do curso e do departamento  para  dar  encaminhamento  a
termos aditivos. O Prof. Leonardo, relator do item, apontou que recebeu o processo e
que constava no item de pauta a palavra “renovação” e que, na verdade, não se trata
de uma renovação. Após a fala do relator, a Profa. Janaína pediu para que constasse
em ata que não foi consultada durante o processo de vistas embora tenha um grande
interesse pela área. O Prof. Leonardo disse que, realmente, não viu o nome da Profa.
Janaína na lista dos e-mails. O Prof. Fernando esclareceu que, durante a avaliação do
MEC, havia uma previsão de construção dos setores. O que funcionava na época era
o setor de gado de leite da EPAMIG e o capril. O laticínio ainda estava em fase de
implantação. Para gado de corte, a previsão era a compra de uma fazenda de 400 ha
nas proximidades de São João del-Rei.  Foi comprada uma fazenda de 160 ha.  O
convênio,  no  geral,  atendeu  ao  departamento  e  que  a  EPAMIG sempre  foi  muito
solicita.  O  Prof.  Fernando  reforçou  que  não  concorda  com  a  supressão  de
compromissos assumidos pela UFSJ como a construção do setor de suínos e aves e a
aquisição da fazenda de 400 ha. Lembrou que quando da implantação dos setores, o
reitor  à época,  Prof.  Helvécio, chegou a entregar em suas mãos a Autorização de
Execução (AE) dos setores. O Prof. Leonardo observou que à época da assinatura do
convênio, o DEZOO não existia e que, portanto, a composição do comitê gestor tem
que ser alterada, retirando-se o DEPEB. A Profa. Janaína mencionou que existe um
termo aditivo assinado pela Profa. Valéria, Reitora à época, mas ninguém sabe onde
está este termo aditivo. Ao final, o presidente da assembleia pediu para que o relator
pronunciasse  novamente  seu  voto  para  encerrar  as  discussões.  A Profa.  Janaína
sugeriu  que  fosse  indicado  ao  comitê  gestor  um  membro  pela  Assembleia
Departamental e outro pelo Colegiado de Curso. O Prof. Leonardo manteve parte de
voto com as seguintes alterações: 1) a questão da fazenda presente no convênio de
2010 não será incluída no novo convênio, pois a UFSJ já comprou uma fazenda e 2)
os setores apontados no convênio anterior  serão mantidos no atual.  Colocado em
votação, o parecer do relator foi aprovado por todos os presentes com as sugestões
acrescentadas. 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, seis de setembro de dois mil
e dezenove.
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