
ATA Nº 74  – No dia primeiro de novembro 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 74ª Reunião em caráter extraordinário da Assembleia
Departamental,  em  1ª 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,
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  e  Renata  de  Souza  Reis.  Justificaram  as  ausências  os
professores Sérgio Gualberto Martins (tratamento de saúde em outra cidade) e Vanusa
Patrícia de Araújo Ferreira (tratamento de saúde em outra cidade). Os professores
Henrique Valentim Nunes Machado e Mário Wilian Dávila Dávila não encaminharam
justificativa de ausência. A pauta do dia foi colocada em discussão, sendo aprovada
com os seguintes itens e na seguinte ordem, com a inclusão do item 8, à pedido da
Profa.  Raquel:  1)  Ato  039/2019/DEZOO  que  aprova,  ad-referendum,  projetos  de
pesquisa sob a coordenação do Prof. Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha;
2)  Ato  040/2019/DEZOO que  aprova,  ad-referendum,  os  RADOCs 2017/2,  2018 e
2019 do Prof. Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha; 3) Ato 041/2019/DEZOO
que aprova, ad-referendum, a Comissão de Avaliação de Progressão do Prof. Daniel
de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha;  4)  Ato 042/2019/DEZOO que aprova,  ad-
referendum,  projetos  de  pesquisa  sob  a  coordenação  da  Profa.  Janaína  Azevedo
Martuscello  Vieira da Cunha;  5)  Ato  043/2019/DEZOO que aprova,  ad-referendum,
alterações na distribuição de encargos didáticos para 2020/1; 6) Ato 044/2019/DEZOO
que  aprova,  ad-referendum,  alterações  na  distribuição  de  encargos  didáticos  de
2019/2;  7)  Manifestação  do Departamental  às  condições  de uso da  Fazenda  Boa
Esperança  apresentadas  no  Memorando  Eletrônico  Nº  005/2019  –  REITORIA;  8)
Situação do Laboratório de Parasitologia e Higiene Zootécnica. A reunião iniciou-se
com o primeiro item de pauta: 1) Ato 039/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum,
projetos de pesquisa sob a coordenação do Prof. Daniel de Noronha Figueiredo
Vieira  da  Cunha:  o  presidente  da  assembleia  expôs  o  teor  do  ad-referendum.
Explicou que a aprovação dos projetos visava compor o processo de progressão do
professor. Não houve discussões e o mesmo foi  aprovado pelos presentes.  2) Ato
040/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, os RADOCs 2017/2, 2018 e 2019 do
Prof. Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha: 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 do professor. Não
houve discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 3) Ato 041/2019/DEZOO
que aprova, ad-referendum, a Comissão de Avaliação de Progressão do Prof.
Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha: 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.  4)  Ato  042/2019/DEZOO  que  aprova,  ad-referendum,  projetos  de
pesquisa sob a coordenação da Profa. Janaína Azevedo Martuscello Vieira da
Cunha: o presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum. Explicou que a
aprovação dos projetos se deu no âmbito do PIIC do DEZOO. Não houve discussões e
o mesmo foi aprovado pelos presentes.  5) Ato 043/2019/DEZOO que aprova,  ad-
referendum,  alterações  na  distribuição  de  encargos  didáticos  para  2020/1:  o
presidente  da  assembleia  expôs  o  teor  do  ad-referendum.  Explicou  que  o  ato
oficializava: 1) a retirada do encargo didático Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução
(72 h) da responsabilidade do Prof. Emerson no 1º semestre de 2020, aprovada na
reunião da Assembleia anterior; 2) atribuía os encargos didáticos Equideocultura (54
h), Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução (72 h) e Condicionamento de Equinos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55



Atletas (54 h) à Profa. Raquel para o 1º semestre de 2020, conforme solicitação por e-
mail e; 3) atribuía o encargo didático Parasitologia e Higiene Zootécnica (72 h) ao Prof.
Emerson para o 1º semestre de 2020. Não houve discussões e o mesmo foi aprovado
pelos presentes.  6) Ato 044/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, alterações
na distribuição de encargos didáticos de 2019/2: o presidente da assembleia expôs
o  teor  do  ad-referendum.  Explicou  que,  considerando  a  decisão  do  Colegiado  do
Curso de Zootecnia, em 17 de outubro de 2019, o ato oficializava, a atribuição do
encargo didático Parasitologia e Higiene Zootécnica sob a responsabilidade da Profa.
Raquel, definido na Ata 070/2019/DEZOO, para a responsabilidade do Prof. Emerson
no 2º semestre de 2019. A Profa. Raquel explicou que a UFSJ não providenciou um
técnico para preparar as lâminas para as práticas da disciplina, solicitados à PROEN e
PROAD  no  semestre  de  2019.1  e  que,  por  conta  disso,  não  teve  condições  de
continuar  com a  disciplina.  Não  houve  maiores  discussões  e  o  ad-referendum foi
aprovado pelos presentes. 7) Manifestação do Departamental às condições de uso
da Fazenda Boa Esperança apresentadas no Memorando Eletrônico Nº 005/2019
–  REITORIA:  o  presidente  da  assembleia  solicitou  à  Profa.  Leila  que  lesse  o
Memorando Eletrônico Nº 005/2019 – REITORIA. Após a leitura do memorando da
Reitoria,  o  presidente da assembleia leu um e-mail  da chefia  do DEZOO à Profa.
Raquel e com cópia à Reitoria, encaminhando o Memorando. Nesse e-mail, o chefe de
departamento diz “... Embora o Memorando seja finalizado evocando a concordância
do departamento, meu entendimento é que a concordância deva partir de V. Sa.” Em
seguida, a Profa. Raquel pediu aos colegas uma opinião sobre a forma como o projeto
do setor está sendo tramitado em relação aos demais projetos. Segundo ela, há quatro
versões do projeto. Relatou todo o período desde a primeira versão do projeto e as
dificuldades enfrentadas.  Disse que o  Reitor  ficou de nomear  uma comissão para
analisar a implantação do Laboratório de Equideocultura (LAEQUI) na Fazenda Boa
Esperança,  o que levou dois  meses para nomeação da Comissão.  A comissão foi
implantada em agosto. A Profa. Stella Maris Resende, Pró-reitora Adjunta de Ensino
de Graduação, foi nomeada presidente da comissão, contrariando uma resolução do
CONEP que diz que o presidente de uma comissão Ad hoc nomeada no CONEP deve
ser o relator da questão. Essa professora demorou mais de um mês para iniciar os
trabalhos,  fazendo  a  primeira  reunião  em setembro.  A Profa.  Raquel  disse  que  o
relatório da comissão apresentava várias brechas, deixando em dúvida a verdadeira
intenção da Comissão, devendo ter sido escrito de forma mais minuciosa. Pediu para
ser consultada pela comissão ou para que a mesma tivesse um membro externo, mas
não  foi  atendida  pelo  Reitor, pois  justificou  que  um  membro  externo  apoiaria  a
implementação do LAEQUI. No relato final, é apontada a falta de um orçamento, no
que a professora justificou alisando nas compras da própria UFSJ e que bastaria a
comissão solicitar a inclusão de tal orçamento que o mesmo seria feito. Segundo ela, o
relatório cita que não há diferença entre capital e custeio, remetendo a uma fala do
Prof.  Lincoln.  Considera  que  a  PPLAN poderia  fazer  essa  diferenciação.  A Profa.
Raquel  disse que a  impressão que ela  teve é  que a comissão analisou o  projeto
errado, porque todos os quadros com as projeções encontram-se no projeto relatado
no CONEP. Disse que o custo dos funcionários foi colocado dentro do setor e estranha
o  custo  de  aquisição  de  animais  ter  sido  estimado  em R$30,00/animal,  já  que  o
translado dos equinos não é obrigação dos doadores. Supôs se tratar do custo da GTA
e do translado. Esclareceu que, a Comissão deferiu o projeto, após o evento nacional
do cavalo Campolina, ocorrido na cidade de Conselheiro Lafaiete, inviabilizando que
ela  mesma  pagasse  o  translado  dos  animais  até  a  Fazenda  Boa  Esperança.  O
problema é que a comissão atrasou os trabalhos, tendo finalizado o relatório no dia
oito  de  outubro,  a  Exposição  iniciou  dia  04  de  outubro.  Os  animais  não  foram
deslocados para Lafaite/MG, vide que não havia aceite para os mesmos. Segundo a
professora,  o  custo  para  o  transporte  dos  animais  precisaria  ser  atualizado  e
discriminado no relatório. Com relação aos equipamentos, disse que está faltando tudo
para realizar as práticas, e não uma complementação como colocado no memorando
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da  Reitoria.  O  Prof.  Emerson  pediu  a  palavra  para  esclarecer  que  a  questão  do
transporte ficou sob sua responsabilidade e que seu relatório foi entregue à Profa.
Stella Maris ainda em tempo hábil. A Profa. Raquel considera que R$10.000,00 por
ano para  quinze   animais  (redução  de número de  animais  arbitrária  por  parte  do
Reitor), são insuficientes para alimentação e sanidade dos animais. Disse que pediu
para que, pelo menos, o valor que já é gasto com o setor fosse mantido, algo em torno
de  R$30.000,00.  Segundo  ela,  o  deslocamento  dos  estudantes  mencionado  no
memorando já é o que está previsto dentro da quilometragem da COZOO. Segundo a
professora, o que ficou definido no entendimento dos membros da comissão, exceto
pela prof. Stella Maris é que o LAEQUI teria o valor atual para compras de alimentos
mais um acréscimo de R$10.000,00 (pode ser confirmado pelos e-mails trocados entre
a Comissão). Relatou que os membros da comissão solicitaram nova reunião para
deixar o relatório mais elaborado, mas a Profa. Stella recusou, dizendo que o Reitor já
havia passado o relatório no CONEP, desfazendo a comissão em seguida. A Profa.
Raquel mencionou que a comissão considerou o número de animais adequado com os
custos propostos. Disse que as duas éguas que estão no CTAN não são adequadas
para as aulas práticas e não poderiam ser contabilizadas no número total de animais,
como fez o Reitor da UFSJ. A Profa. Carla sintetizou que os problemas mais graves no
memorando da Reitoria seriam a quantidade de animais, o recurso financeiro e, agora,
a questão do transporte. O Prof. Fernando considerou correta a atitude do chefe de
departamento em dizer que quem tem que opinar sobre a proposição do memorando é
a  professora  responsável  pelo  setor.  Considera  que  o  Reitor  está  fazendo  uma
ingerência no departamento e que se a assembleia entender que a professora não tem
competência na área, que o departamento contrate outro professor de Equideocultura.
O professor  Fernando  perguntou ao prof.  Hewerson,  o  motivo  do memorando  ser
discutido em assembleia do DEZOO, mesmo depois do Chefe do departamento ter
justificado ao Reitor que no DEZOO, o responsável pelo Laboratório tem autonomia
para decidir sobre o Laboratório sob sua responsabilidade. O prof. Hewerson então
respondeu, que o Reitor ligou para ele e “...disse que era para passar na assembleia”.
A Profa. Renata alertou para questão da quantidade de alimentos para animais e citou
a CEUA. A Profa. Raquel disse que ela própria faria denúncia à CEUA e à Sociedade
Protetora dos Animais, caso esse orçamento fosse aprovado. A Profa. Renata disse
que a universidade tem que garantir a alimentação dos animais para o período de um
ano. A Profa. Raquel questionou o fato do memorando limitar o número de animais em
15, sendo que o projeto aprovado no CONEP fala em 51 ha, suficientes para os 23
animais projetados. A Profa. Raquel quis saber quem foi o técnico que falou que a
fazenda só pode receber 15 animais e onde estão os cálculos. Segundo a professora,
os animais seriam criados à pasto para baratear o custo com alimentação, devendo
suplementar somente no período da seca. A professora mencionou em converter o
recurso do feno em concentrado, como apresentado pela relatora do CONEP. A Profa.
Raquel redigiu um texto intitulado “Sugestão de resposta ao memorando 5/2019 da
reitoria” em nome da assembleia departamental e distribuiu aos presentes para que o
mesmo  fosse  referendado  pela  assembleia.  No  documento  menciona  uma
discordância,  registrada  em  e-mails,  entre  aos  membros  da  comissão  e  a  Profa.
Raquel no que tange aos valores considerados, havendo inclusive o pedido de uma
nova  reunião  para  reescrita  do relatório.  Entretanto,  a  presidente  da  comissão  se
recusou a atender os pleitos justificando que o relatório já havia sido lido no CONEP. A
Profa.  Raquel destacou que o relatório da Comissão foi  comentado pelo Reitor  na
última reunião do CONEP, mas não foi apreciado ou votado pelo CONEP. A professora
relata que o Reitor já havia dado a ordem para passar pela apreciação da Assembleia
Departamental, antes do CONEP apreciar o trabalho da Comissão de Implementação
do LAEQUI na Fazenda Boa Esperança, e que o CONEP não estava sabendo disto.
Bastava verificar as datas do memorando e da reunião do CONEP. Disse ainda que o
Reitor havia passado essa informação ao CONEP nos informes iniciais. Acusa, ainda,
que  o  memorando  apresentava  informações  destoantes  do  relatório,  bastando
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comparar os dois documentos. A questão dos 23 animais foi aprovada pela comissão
para um período de cinco anos, mas o memorando limita o número de animais em 15.
O memorando fala em equipamentos faltantes mas, segundo a professora, o LAEQUI
conta, apenas, com 5 crânios, pois nada mais foi adquirido pela UFSJ. Disse que o
que tem foi comprado com recursos próprios (inclusive ração, logo que três éguas
foram doadas pelo dono anterior da Fazenda Boa Esperança). Continua dizendo que a
comissão relata a falta dos orçamentos e a não diferenciação entre capital e custeio.
Disse que isso poderia ser solicitado pela própria comissão e que a PPLAN poderia
fazer  a  diferenciação  entre  capital  e  custeio.  Mencionou  ainda  que  os  valores
necessários para cada etapa de manejo dos animais e para compra de materiais de
ensino foi feito. Finaliza o documento solicitando a reunião em regime de urgência da
comissão, pois o semestre já está findando e, desta vez, sobre a presidência da Profa.
Rosy Maciel, de acordo com o § 1º do Art. 4º da Resolução Nº 009/2006/CONEP que
menciona  que  o  relator  do  processo  deve  ser  o  presidente  da  comissão  ad-hoc.
Menciona ainda que o MEC promoveu o descontingenciamento total das verbas das
universidades e que a comissão deveria trabalhar com essa realidade e que seja mais
específica ao tratar dos seguintes pontos contidos no projeto que fora aprovado no
DEZOO em março de 2019, sendo eles: a área de 51 ha (inclusive com marcação em
mapa); contratação de funcionários no presente e no futuro; aquisição de materiais
para  o  setor  de  imediato  e  futuramente,  conforme a  lista  apresentada  no  projeto;
destaque para o número de animais; custo de transporte para os animais (exame de
AIE, GTA e translado dos animais de RJ para MG). Segundo a professora, esse custo
estaria  em  torno  de  sete  mil  reais;  e,  por  ultimo,  o  orçamento  anual  que  é  de
R$30.000,00 desde 2016 e que agora foi reduzido para R$10.000,00 para um número
maior  de  animais.  O texto  finaliza  que,  conforme dito  no  projeto,  a  professora  irá
trabalhar com o orçamento médio dos últimos anos, substituindo o gasto com o feno
para  completar  a  compra  de  concentrado  e  material  para  manejo  sanitário.  A
professora mencionou que chegou um conjunto de 30 carteiras para a fazenda e que
duas salas de aula estão sendo montadas. O data-show e o quadro branco já estão
instalados e um quadro verde será instalado em breve. A Profa. Raquel disse que no
relatório final da comissão está faltando a assinatura da Profa. Rosy. Disse ainda que
o reitor não quis colocar um membro da comunidade externa porque, segundo ele, a
Profa. Raquel teria apoio deste membro. O Prof. Fernando considera que a comissão
não tem competência para opinar sobre o assunto, no que a Profa. Raquel justificou o
pedido de alguém externo e que fosse da área para auxiliar a Comissão na tomada de
decisão quanto os aspectos mais específicos da área. A Profa. Renata sugeriu colocar
as quantidades de alimentos a serem compradas no lugar de se especificar valores. A
Profa. Renata observou que no texto escrito pela Profa. Raquel é mencionado que “o
semestre  está  findando”  e  questionou  o  que  aconteceria  se  os  recursos  não
chegassem. A Profa. Raquel responde que daria as aulas, pois colocou no plano de
ensino que já foi aprovado no colegiado. A Profa. Janaína propôs que fosse lido o
memorando da reitoria, parágrafo a parágrafo, e que fosse relacionado o que é viável
e o que não é viável. Assim, para o parágrafo do memorando que trata do número de
animais, a assembleia entendeu que a Profa. Raquel, deverá receber a doação de 23
animais, pois esse número é importante para que a mesma possa fazer uma seleção
para que os melhores animais permaneçam no rebanho da UFSJ. Na discussão, o
Prof.  Leonardo  pediu  a  palavra:  sintetizou  que  a  Profa.  Raquel  não  gostaria  de
responder  negativamente  ao  memorando  e  ficar  sem  o  laboratório,  mas  que  não
poderia responder sim do jeito que está no memorando. Sugeriu, então que deveria ter
uma  argumentação  técnica  ponto  a  ponto.  Questionou  o  fato  de  certas  questões
parecerem dizer respeito à coordenação de curso como, por exemplo, a questão das
viagens. A Profa. Raquel disse que a intensão não é ficar com os 23 animais. Que ela
precisaria fazer uma seleção e chegar a 18. O Prof. Alexandre questionou a questão
de compra a venda de rações, animais entre outros e questionou o porquê do CONSU
ter rejeitado o programa Future-se. A Profa. Raquel disse que tinha alguns pontos do
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programa  que  eram  inviáveis  e  que  a  adesão  teria  que  ser  integral,  tirando  a
autonomia  da  Universidade.  Após  essas  considerações,  a  Profa.  Janaína  deu
prosseguimento à análise do memorando, discutindo a questão do número de animais.
O Prof. Rafael destacou que é preciso dar uma destinação às duas éguas que estão
no  CTAN.  A Profa.  Raquel  respondeu  que  as  duas  éguas  seriam levadas  para  a
fazenda e que liberaria a área que a Profa. Janaína cedeu para que as éguas fossem
recebidas. O Prof. Rafael sugeriu que essas duas éguas fossem doadas ou leiloadas
não devendo ser computados no número total de animais do LAEQUI. Ficou acertado,
então, que a Profa. Raquel receberia os 23 animais e que, após seleção, o número de
animais seria reduzido para 15 no término de 2020. Portanto, a assembleia deliberou
pelo  recebimento  de  23  animais  doados  que  deverão  ser  criados  nos  51  ha  já
destinados ao LAEQUI na Fazenda Boa Esperança, conforme projeto. A Profa. Renata
prosseguiu com a leitura do memorando. Em relação à recomendação do valor de
R$10.000,00  para  aquisição  de  materiais  e  equipamentos,  o  Prof.  Daniel  sugeriu
aceitar o valor inicial para este ano, mas que fosse colocado um aditivo orçamentário
para o ano seguinte. A assembleia entendeu ser este um valor justo para início das
atividades do setor, estando, portanto, em concordância com o memorando da reitoria.
Entretanto,  o valor  de R$10.000,00 por ano,  previstos para alimentação e controle
sanitário  dos  animais  não  é  suficiente  para  garantir  a  aquisição  de  alimentação,
medicamentos e vacinas. A Profa. Janaina sugeriu elaborar melhor o texto com base
nos pontos decididos pela assembleia. Prosseguiu com a leitura do memorando e sua
análise. Considerando-se que atualmente existe um valor de cerca de R$30.000,00
destinados  ao  Laboratório  de  Equideocultura,  a  assembleia  entende  que  esses
R$10.000,00 devam ser acrescidos ao valor já gasto com os animais. A Profa. Renata
comentou  que  UFSJ  deve  zelar  pelo  seu  patrimônio  semovente,  garantindo
alimentação e sanidade, de acordo com as normas vigentes em relação ao bem estar
animal.  Neste  sentido,  o  valor  apresentado  no  memorando  não  garante  essa
prerrogativa. Assim, a assembleia deliberou pelo ajuste nas condições propostas pela
Reitoria  no que diz  respeito ao montante  financeiro  gasto  com a alimentação dos
animais, de forma a garantir a alimentação do rebanho em suas diversas categorias. A
Profa. Renata prosseguiu com a leitura do memorando. Em relação ao número de
viagens previstas, a assembleia está de acordo com o proposto no memorando. A
Profa.  Raquel destacou que as viagens serão somente no período da manhã, não
havendo a necessidade de se ficar na fazenda o dia inteiro, atendendo às 18 h de
prática,  mas  que  isso  poderia  ficar  como  está  no  memorando.  Com  relação  ao
funcionário a ser contratado, a assembleia está de acordo com o memorando. Com
relação ao transporte dos animais doados, o custeio inicialmente estimado por ocasião
do Evento Nacional  do Cavalo Campolina na cidade de Conselheiro Lafaiete seria
absorvido pela própria Profa. Raquel. Como não houve tempo hábil para coordenar o
transporte  destes  animais  naquela  ocasião,  os  mesmos  retornaram  para  seus
criadores.  A assembleia entende  que a UFSJ deva disponibilizar  os recursos para
viabilizar o transporte. A área da fazenda Boa Esperança destinada ao LAEQUI de
51ha deve ser explicitada no documento final, sendo aquela especificada no projeto
aprovado no CONEP. Após as discussões,  a proposta de resposta ao Memorando
Eletrônico Nº 005/2019 – Reitoria foi colocada em votação, tendo sido aprovada por
todos  os  presentes.  Em  seguida,  o  Prof.  Emerson  precisou  deixar  a  reunião.  8)
Situação do Laboratório de Parasitologia e Higiene Zootécnica: O presidente da
assembleia leu o Ato 046/2019/DEZOO que exonerou a Profa. Raquel da coordenação
do Laboratório de Parasitologia e Higiene Zootécnica e nomeou o Prof. Emerson no
lugar. A Profa. Raquel solicitou que sua coordenação do Laboratório de Parasitologia
seja permanente, pois faz projetos usando o laboratório e que os equipamentos que
estão lá foram adquiridos com projetos dela na área de parasitologia. Colocou que o
Prof. Emerson declarou, que da parte dele, não há impedimento algum e que ele terá
acesso  ao  laboratório.  Disse  que  solicitou  alteração  das  considerações  do  Ato
046/2019/DEZOO onde diz “a manifestação da Profa. Raquel em não mais ministrar a
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disciplina de Parasito”.  Afirmou que,  em momento algum, ela disse isso e que,  na
verdade, não ministraria a disciplina neste semestre por não ter condições. Disse que
não pediu servidor para o Laboratório de Parasitologia e, sim, para o Laboratório de
Microscopia, para o atendimento de diversas disciplinas. Disse que conversou com o
Prof.  Emerson  que  se  as  demandas  forem  atendidas,  não  haveria  problema  em
retornar  para a  disciplina  de Parasitologia  e  o  Prof.  Emerson para a  disciplina  de
Reprodução.  Disse  não  ter  dúvidas  de  que  o  Prof.  Emerson  daria  uma  aula  de
Reprodução melhor que ela e que ela daria uma aula de Parasito melhor que o Prof.
Emerson (ressaltou que o prof.  Emerson concordava com essa colocação).  Achou
equivocado no  ato  administrativo  estar  escrito  que  não daria  mais  a  disciplina  de
Parasitologia, pois não disse isso. A Profa. Renata questionou porque ela não queria
ministrar a disciplina. A Profa. Raquel respondeu que o técnico não havia chegado e
que o material da disciplina estava acabando. Falou que a universidade dispõe de um
técnico concursado, que é biólogo, chamado Gustavo Almeida. Que este técnico não
quis  trabalhar  com  cadáveres  no  DEMED,  e  que  hoje  se  encontra  na  PROAD.
Considera que o técnico Gustavo poderia vir ao DEZOO pelo menos umas três vezes
por semana, no período da manhã ou da tarde.  A Profa.  Raquel  diz que fez uma
colocação em vistas de processo no CONSU por desvio de função do técnico Gustavo
Almeida. Na ocasião, o Reitor alegou que daria uma FG ao dado ao técnico, e com
isso, não se trataria mais de desvio de função. A Profa. Raquel disse que verificou e
que até hoje não foi dada a função para o servidor. Disse que o servidor existe e que
por isso se recusou,  perante o colegiado,  a dar a disciplina nas atuais  condições.
Reforçou  que  não  falou  que  não  vai  mais  ministrar  a  disciplina.  A Profa.  Renata
questionou se, para a disciplina de Reprodução, existe o material para a aula prática,
no  que  a  Profa.  Raquel  respondeu  que  vai  utilizar  os  materiais  como  usou  nos
primeiros anos em que ministrou a disciplina, usando material de abatedouro para as
práticas de coelho, de suíno e de bovino. Afirmou que inseminação artificial qualquer
peão leigo faz. Disse que as práticas de inseminação poderiam ser feitas por meio de
parcerias, que vai mostrar, por meio de peças, as partes do aparelho reprodutor, tanto
internamente quanto externamente, pois já fazia isso antes do Prof. Emerson assumir
a disciplina. Disse que em momento algum irá chegar e dizer que a partir de agora não
vai dar mais a disciplina de Reprodução. A Profa. Renata ponderou que os professores
não podem tomar os laboratórios como se fossem propriedades deles. Disse que, em
função disso,  iria  providenciar  a retirada de seu nome da placa do laboratório  de
TPOA.  Reforçou  que  os  laboratórios  não  pertencem  a  professor  algum  e  que,
simplesmente, está sob a coordenação do professor. Considera que a coordenação
deva ser do professor que está ministrando a disciplina associada naquele momento e
que todos os laboratórios são multiusuários. A Profa. Raquel lembrou que o pedido das
divisórias partiu dela para atender uma necessidade específica para,  por exemplo,
desenvolver TCCs. A Profa. Renata insistiu dizendo que os professores estão tornando
os  laboratórios  uma  segunda  sala  do  professor.  A  Profa.  Raquel  interrompeu
mencionando que o Prof. Emerson abriu mão do Laboratório que era para ser o de
Reprodução,  à  época  que  ela  era  responsável  pela  disciplina,  para  abrigar  as
codornas. O presidente esclareceu que isso foi feito por conta do laboratório não ter
sido montado e a sala  estar  vazia.  A Profa.  Raquel  sugeriu  que o  Laboratório  de
Reprodução  que  hoje  está  dentro  do  Laboratório  de  Morfologia  passe  a  ser  o
Laboratório  de  Parasitologia  e  o  atual  Laboratório  de  Parasitologia  passe  a  ser  o
Laboratório de Reprodução. O Prof. Emerson continuaria trabalhando nas condições
que ele organizou e a Profa. Raquel no ambiente que ela adequou. Seria apenas uma
questão  de  mudança  de  placa.  Segundo  a  Profa.  Raquel,  estas  questões  foram
tratadas com o Prof. Emerson amigavelmente. A Profa. Renata voltou a frisar que a
percepção  que  ela  tem  é  que  os  laboratórios  do  DEZOO  são  propriedades  dos
professores.  A  Profa.  Raquel  citou  que,  no  site,  o  Setor  de  Ovino  está  sob  a
coordenação do Prof. Daniel e o professor da disciplina é o Prof. Rafael. Disse que
tem o print do site. Disse ainda, que na CEUA está no nome da Profa. Janaína como
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responsável pelo setor de ovinos. Reclamou de distinção de tratamento: quando é com
um, a postura é uma e, quando é com outro, a postura é outra. Explanou que não via
problema  em  o  laboratório  ficar  sob  coordenação  do  professor  responsável  pela
disciplina, apenas gostaria que a medida fosse aplicada para todos os casos. Sugeriu
que a assembleia teria que determinar que quem dá aula fica com a responsabilidade
do laboratório associado. O Prof. Daniel pediu a palavra para esclarecer que, à época,
a Profa. Janaína estava responsável pelo setor de caprino e ovinocultura. Como a
professora estava sobrecarregada e, inclusive, com problemas de saúde, solicitou ao
chefe de departamento se poderia coordenar o setor de ovinos para montá-lo e aliviar
a  Profa.  Janaína.  Citou  que,  naquela  ocasião,  os  ânimos  do  departamento  já  se
encontravam exacerbados e o local destinado à ovinocultura estava ocupado por três
éguas da responsabilidade da prof. Raquel, e por isso não implementou o Setor de
Ovinociltura. Disse que ainda tinha a esperança de montar o setor mas, de repente,
chegaram mais três éguas. Disse que o setor foi cercado e telado mas que, na prática,
o setor não existe. A Profa. Raquel lembrou que, por ocasião da vinda do Prof. Rafael,
ela sugeriu em assembleia que o setor deveria ficar a cargo do professor da disciplina.
O Prof. Daniel disse se lembrar disso e disse que considerou aquilo um equívoco,
porque não estava sendo discutido o setor e sim, animais, que ficariam, na ocasião, no
Setor de Forragicultura. A Profa. Raquel interrompeu dizendo que, então, está errado
no site. A Profa. Janaína reafirmou que as ovelhas estão no Setor de Forragicultura. O
Prof. Daniel questionou o presidente da assembleia se o relato que ele acabara de
fazer estava correto. O presidente disse que sim. A Profa. Raquel, então, questionou o
presidente como estava no site do DEZOO. O presidente começou a responder mas
foi interrompido pela professora. A Profa. Raquel disse que a área foi cedida a ela pelo
Sr. Antônio, Gerente da Epamig. e que o empréstimo das três éguas estava balizado
pela gestão e se deu em função da necessidade para ministrar a disciplina equitação
Básica, sendo posteriormente devolvidas ao proprietário do Centro Hípico Serra do
Lenheiro. O Prof. Daniel afirmou que existe um documento anterior cedendo a área em
questão  para  a  ovinocultura  e  que  está,  inclusive,  telada  e  que  a  Profa.  Janaína
emprestou esta  área para  que a Profa.  Raquel  pudesse colocar  as éguas.  Disse,
ainda, que a Profa. Raquel foi até o Sr. Antônio pegar um outro documento para tirar a
área da Profa. Janaína. A Profa. Raquel negou que havia documento da EPAMIG para
a prof. Janaina, vide que o Sr. Antônio admitiu o uso daquela área para manutenção
das  éguas.  Ressaltou  ainda,  que  a  cerca  dessa  área  foi  custeada  pelo  Centro
Acadêmico  de  Zootecnia,  mas  o  Prof.  Daniel  insistiu  e  acrescentou  que  depois
chegaram mais seis  éguas sem qualquer  aprovação de departamento da chegada
desses  animais.  A  Profa.  Raquel  afirmou  que  tem  um  documento  de  que  a
universidade estava  ciente  desses  animais.  A Profa.  Raquel  disse  que tem várias
coisas que não passam na assembleia do DEZOO e questionou dando exemplo se já
passou na assembleia como é feito o descarte e doação dos animais e o que é feito
com o leite.  A Profa.  Janaína tentou responder, dizendo que a questão do leite já
passou, mas em seguida, foi interrompida, não conseguido se expressar, pois logo em
seguida, a Profa. Raquel retornou a questão do print do site do DEZOO, questionando
porque consta o setor  de ovino.  O Prof.  Daniel  tentou argumentar, mas devido as
sucessivas  interrupções  se  queixou  de  não  conseguir  falar.  Disse  que  o  setor  de
ovinocultura  teria  que  ser  implementado,  mas não  foi  por  culpa  própria,  pois  não
queria criar  confusão em ter  que solicitar a Profa. Raquel para retirar as équas.  A
Profa. Raquel respondeu que quando a área foi emprestada não foi estabelecido um
prazo e que fica parecendo que ela invadiu o espaço. O Prof. Daniel lembrou que
houve um convite para uso da área mediante a chegada dos ovinos. A Profa. Raquel
disse que era até agosto e o Prof. Daniel disse que as éguas continuam lá. Neste
momento,  com  vários  professores  falando  ao  mesmo  tempo,  a  discussão  ficou
incompreensível, não sendo possível o registro em ata. A Profa. Raquel falou que este
assunto  não estava  em pauta  e  que  queria  resolver  a  questão  do  Laboratório  de
Parasitologia e que fosse feito como se faz para todo mundo. O Prof. Daniel indagou a
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Profa. Raquel como é que se faz para todo mundo. A Profa. Raquel disse não saber,
porque, há duas semanas, estava no site que o Prof. Daniel era o coordenador do
Setor de ovinos. O prof. Fernando entrou no site naquele momento e disse que “...o
setor de ovinocultura não estava lá”. O Prof. Daniel reafirmou que o setor inexiste. A
Profa. Raquel sugeriu, então, que o Prof. Daniel encaminhasse o pedido de retirada de
seu nome do site ao chefe de departamento, no que o Prof. Daniel respondeu que já
havia mandado o e-mail. O Prof. Daniel lembrou que o departamento decidiu que as
ovelhas ficariam no Setor de Forragicultura. O Prof. Rafael pediu a palavra e disse
considerar totalmente plausível que os ovinos pertençam ao Setor de Forragicultura e
que isso acontece em outras instituições. Novamente, a reunião ficou incompreensível
com vários professores falando ao mesmo tempo, não sendo possível o registro nesta
ata. O Prof.  Daniel se dirigiu ao presidente da assembleia dizendo que se ele não
pedisse para a Profa. Raquel respeitar a fala dos colegas, não tem como participar da
reunião. Neste momento, o presidente optou por conduzir os debates por inscrição e
solicitou que os inscritos sejam breves. O Prof. Rafael retomou a palavra e sugeriu
assumir o Setor de Ovino a favor de uma padronização onde o professor responsável
pela disciplina se torne o coordenador do laboratório ou setor, mas não o proprietário.
Neste momento, o presidente questionou a assembleia se todos estavam de acordo
com a proposição feita pelo Prof. Rafael. A Profa. Raquel interveio e propôs que o
espaço físico do Laboratório de Parasito passe a ser de Reprodução e o espaço físico
de Reprodução passe a ser o de Parasito.  Em seguida,  o Prof.  Fernando pediu a
palavra, e fez algumas considerações sobre as informações que constam no site, e
que enxerga o site na condição de um cidadão que paga seus impostos e que se o
laboratório está no site é porque está funcionando. Que a assembleia tem que resolver
se o professor vai ter laboratório ou não, que professor não é obrigado a pegar a
coordenação de laboratório, se vai ter o nome do professor na placa do laboratório ou
não, se conta para progressão ou não. Se o critério for simplesmente o professor da
cadeira, então teríamos que dar laboratório para professores do DCNAT. A assembleia,
então, teria que deliberar melhor a questão da coordenação dos laboratórios. Disse
que não tem laboratório no nome dele e que nunca pediu. A Profa. Janaína reforçou a
fala do Prof. Fernando dizendo que, quando um professor não quer a coordenação de
um laboratório, que ele pode passar a coordenação a outro professor independente da
disciplina.  Disse  que,  à  época,  estava  implementando  o  setor  de  caprinocultura,
mantendo o setor de forragicultura e tinha que implementar o setor de ovinocultura e
que passou o coordenação do setor de ovinocultura ao Prof. Daniel, por uma questão
de saúde. Não funcionou pelas questões já expostas em assembleia, mas, o mais
importante,  é  que  o  setor  nunca  deixou  de  ser  utilizado  para  as  aulas  práticas.
Reforçou que os animais que pertencem ao setor de forragicultura são utilizados nas
aulas práticas de ovinocultura. Disse que não há qualquer prejuízo aos alunos que, no
seu entender, é o principal foco em qualquer discussão. A Profa. Janaína declarou,
para que fique claro sobre quaisquer questões éticas ou morais, que o Prof. Daniel
não utilizou a coordenação do setor para compor sua progressão, o que foi confirmado
pelo chefe do departamento. Disse que o laboratório de microscopia é multiusuário e
que não há que se falar  em passar a coordenação do laboratório  para o DCNAT.
Lembrou  que  o  Laboratório  de  Nutrição  sob  a  coordenação  do  Prof.  Henrique  é
multiusuário  e  que  não  há  placa  com  o  nome  dele  no  laboratório.  Como  vice-
coordenadora do curso, a Prof.ª Janaína declarou, em assembleia, que os laboratórios
do DEZOO são laboratórios de ensino e foram implementados sob esta justificativa.
Lamentou o fato de não termos uma pós-graduação para fortalecer os laboratórios na
pesquisa.  Considerou que TCC é atividade de ensino,  é disciplina e não somente
trabalho de pesquisa. Disse que, em sua opinião, a coordenação do laboratório tem
que  ficar  com  o  responsável  pela  disciplina.  Disse  que  os  únicos  laboratórios  de
pesquisa no prédio do DEZOO são os laboratórios do Prof.  Björn e da Profa. Iola,
ambos do DEGEO. Disse que o Prof. Gabriel tem um laboratório muito bem montado
para pesquisa, mas que existe carga horária prática para as disciplinas de Biologia
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Molecular. Disse que isso, por si só, já justifica a permanência da coordenação do
laboratório para o professor responsável pela disciplina, desde que o professor não
abra mão do laboratório. Finalizou dizendo que, em nenhum momento, o Prof. Rafael
foi  impendido de conduzir  as aulas práticas com os ovinos que estão no setor  de
forragicultura. A Profa. Raquel pediu a palavra e disse que em momento algum disse
que havia alguma restrição quanto ao uso do setor. Disse que só pegou a informação
no  site  e  que  nada  foi  conversado  em  assembleia,  até  o  momento,  sobre  quem
ministra a disciplina e que esta questão está surgindo agora. Disse que tirou um print
do  site  e  enviou  por  e-mail.  Reclamou  de  estar  sendo  tratada  de  forma  distinta.
Questionou porque que com ela e com o Prof. Emerson seria diferente. Retomou a
fala da Profa. Janaína quando ela disse que TCC é ensino. Em cima disso, disse que
tem um projeto para começar agora com Aedes Aegypti. Que esse projeto tem que
tramitar  primeiro  na CEUA.  Que o aparelho de ar-condicionado que está para  ser
instalado no laboratório é para atender a divisão do laboratório para atendimento de
especificação da ANVISA. Disse que concorda com a proposição de que quem está
com a disciplina que fique com a coordenação do laboratório, mas que solicita que
seja feita a troca dos espaços físico, que o Laboratório de Parasitologia ficará dentro
do  anexo  do  Laboratório  de  Morfologia,  e  o  de  Reprodução  ficará  ao  lado  do
Laboratório de Avicultura. Ressaltou que, de forma alguma, disse que o laboratório era
dela. Disse que o laboratório está à disposição. Reclamou que está há vários anos na
coordenação  do  laboratório  de  microscopia,  que  é  um  laboratório  multiusuário,
atendendo a diversos professores e que nunca foi feito um rodízio. Disse que solicita o
conserto dos microscópios a mais de três anos e que metade está quebrada. Disse
que teve que solicitar tomadas diretamente à prefeitura. Disse que está há cinco anos
na coordenação do laboratório de Parasitologia, de Microscopia e do setor de equino e
que não reclamou de nada. Disse que atendeu os professores de citologia, o Prof.
José Batista e o Prof. Emerson na disciplina de Reprodução. Reforçou o pedido de
troca dos espaços físicos dos laboratórios. O Prof. Daniel pediu a palavra. A Profa.
Raquel solicitou que o pedido dela fosse encaminhado e, neste momento, deixou a
reunião. O Prof. Daniel continuou dizendo que no momento em que foi designado para
montar o setor de Ovinocultura, foi feito a compra de vários itens como, por exemplo,
os mourões e  as  telas  que foram destruídas pelas  éguas,  mas que em momento
algum fez alguma reclamação. Disse que não teria sentido algum em retirar as équas
de  lá  para  colocar  os  ovinos  e  criar  confusão.  Questionou  se  fez  qualquer
reinvindicação ao chefe de departamento sobre isso, no que o mesmo respondeu que
não.  Disse-se  espantado  pelo  nome  dele  ser  usado  sendo  que  jamais  requisitou
aquela área. Continuou dizendo não entende uma professora deixa a disciplina e diz
que as équas não servem para nada,  gastando dinheiro do erário e continuam lá,
enquanto  o  setor  de  ovinocultura  não  pode  ser  implementado.  Questionou  a
assembleia como um professor, no meio do período, para de dar aula. Disse que esse
departamento tem que se responsabilizar  por isso.  Que há um peso muito grande
sobre o colegiado e que cada membro da assembleia tem que dizer como vai votar. O
Prof. Fernando disse que chegando a três quartos da disciplina teria que parar. O Prof.
Daniel disse que o colegiado não pode tomar as decisões sozinho, que cada professor
da assembleia tem que assumir sua cota de responsabilidade. O Prof. Fernando disse
que  questionou  a  coordenação  sobre  os  procedimentos  que  teria  que  fazer  para
integralizar a sua disciplina. Disse que a resposta foi uma advertência. Numa conversa
com o coordenador do curso no início do semestre, quando questionou o que fazer
com as aulas práticas, a resposta foi que se a universidade não garantisse condições
para as aulas práticas que ele emitiria um ato autorizando substituir as aulas práticas
por teóricas. Disse que respondeu a um memorando, encaminhando o seu plano de
aulas quando do seu afastamento. Disse que aguardaria a coordenação emitir o ato.
Como houve várias falas sobrepostas, não foi possível fazer o devido registro em ata.
O presidente da assembleia tentou fazer um encaminhamento, lembrando que há uma
manifestação do Prof.  Emerson no momento em que ele  deixou a reunião e uma
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manifestação  da  Profa.  Raquel.  O  Prof.  Rafael  questionou  se  existe  algum
equipamento ou adaptação dentro do laboratório de Parasitologia. O presidente disse
que  existe  uma divisória  com vidro,  um aparelho  de  ar  condicionado  aguardando
instalação. A Profa. Janaína pediu a palavra e foi  da opinião de que a assembleia
deveria ter convencido a Profa. Raquel a ficar com a disciplina de Parasitologia. Disse
que sua preocupação é com o produto que está entregando: a pesquisa e o aluno.
Relatou que o índice de empregabilidade dos alunos do curso de Zootecnia da UFSJ
está  em 90%.  Reforçou  que  sua  preocupação,  como professora  e  membro  desta
assembleia,  era  com  os  alunos.  Lembrou  que  a  própria  Profa.  Raquel  afirmou,
categoricamente, que os alunos estariam melhor servidos se fosse ela a professora de
Parasito e o Prof. Emerson de Reprodução. Lamentou que a assembleia não tivesse
deliberado que ela  retornasse à disciplina de Parasitologia,  mesmo com as atuais
condições. Disse que, se a professora tem condições para pesquisar, tem condições
de dar aulas. Disse que a professora afirmou que precisa do laboratório porque produz
pesquisa em parasitologia. Disse que não entende como a assembleia admitiu que
uma professora que tem iniciação científica, mestrado e doutorado em Parasitologia,
inclusive  constando  a  área  na  redistribuição,  entrega  a  disciplina  para  o  Prof.
Emerson. A Profa. Janaína disse que não dá para uma professora que não dá aula
permanecer  com  o  laboratório.  Lembrou  o  episódio  em  que  o  departamento  se
recusou  em dar  aulas  no  Curso  de  Biologia  e  que  agora,  estamos  cometendo  o
mesmo erro. A Profa. Janaína disse, apesar da fala da Profa. Raquel em contrário, que
entendeu,  claramente,  que ela não daria mais a disciplina e que,  por conta disso,
entendia o ato administrativo. O presidente da assembleia disse que o Prof. Emerson
havia comunicado a ele que assumiria a disciplina de Parasitologia e que precisaria do
laboratório. O Prof. Fernando pediu a palavra e disse que a assembleia deveria ter a
mesma  firmeza  quando  o  número  de  animais  proposto  por  ele  no  projeto  de
bovinocultura  foi  questionado  pelo  Pró-reitor  de  Ensino.  Questionou  se  agora  o
departamento  vai  endurecer  e  se  isso  irá  começar  com  a  Profa.  Raquel,  pois  já
tivemos um caso semelhante que foi com a Profa. Carla. Na época, o departamento
não endureceu com a Profa. Carla. A Profa. Carla justificou que parou de dar aula na
Biologia porque a Profa.  Fernanda Carlota  não deu aula de Anatomia e Fisiologia
Vegetal na Zootecnia e que retornaria a dar aula na Biologia se fosse arrumado um
professor para a Zootecnia. Disse que a única vez que parou de dar aula foi para
ajudar  o  curso  de  Zootecnia.  O  Prof.  Daniel  disse  que,  enquanto  membro  do
colegiado, chega muito problema para apenas cinco professores resolver. Disse que
quer saber qual vai ser a posição do departamento com um professor que disse que
não vai dar mais aula. A Profa. Carla lembrou que os ovinos foram colocados no setor
de forragicultura porque, à época, não se sabia quem seria o novo professor da área e
que não se poderia por todo um trabalho desenvolvido pela Profa. Janaína a perder. A
Profa. Carla disse que quando o departamento dá anuência, o faz sob determinadas
condições. Ela entende que o DEZOO deu uma anuência à COZOO de uma disciplina
que tem 54 h de carga teórica e 18 h de prática. Se o professor coloca no plano de
ensino  as  aulas  práticas,  o  professor  pode,  então,  se  reservar  o  direito  de  não
completar a disciplina, pois não está sendo oferecido, pelo curso, condições para a
prática.  O  Prof.  Fernando  interveio  e  disse  que  não  era  pelo  curso  e  sim,  pelo
departamento.  A Profa. Carla prosseguiu dizendo que,  nessa situação,  o colegiado
poderia autorizar o oferecimento do restante da disciplina em carga horária teórica.
Neste momento, o Prof. Daniel voltou a dizer que é muita responsabilidade para cinco
professores  no  colegiado  decidir.  A  Profa.  Carla  disse  que  o  colegiado  precisa
comunicar formalmente à chefia de departamento. A Profa. Janaína disse que o chefe
de  departamento  foi  comunicado.  A  Profa.  Carla  disse  que,  então,  o  chefe  de
departamento deveria trazer a questão para a assembleia.  Neste momento,  houve
simultaneidade de várias falas não sendo possível o registro em ata. A Profa. Carla
sugeriu que a cada semestre os professores Emerson e Raquel decidam se haverá
permuta de disciplina ou não. O Prof. Leonardo disse que o Prof. Emerson saiu da
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reunião e passou a responsabilidade para a assembleia. A Profa. Janaína lembrou que
a Profa. Raquel deixou a reunião de departamento e disse que concordava com a
posição  de  que  o  professor  responsável  pela  disciplina  seja  o  coordenador  do
laboratório.  A Profa.  Carla  disse  que assim como ninguém é dono  de laboratório,
também ninguém é  dono  de  cadeira.  No  final,  a  assembleia  encaminhou  para  1)
manter o Ato 046/2019/DEZOO; 2) o sala 1.04A passa a ser designada Laboratório de
Reprodução sob a coordenação da Profa. Raquel e o anexo da sala 1.05 abrigará o
Laboratório de Parasitologia sob coordenação do Prof. Emerson. Antes de colocar em
votação, o presidente da assembleia leu o Art. 8 do Regimento do DEZOO que diz que
compete ao Chefe do Departamento, sem prejuízo daquelas definidas no Regimento
Geral da UFSJ: VII - administrar os laboratórios do DEZOO. Após a leitura do artigo,
disse  que  tem poder  para  fazer  o  que  fez  e  que  não  fez  nada  de  ilegal  com a
professora.  O Prof.  Daniel  solicitou  ao  presidente  que  fosse  colocado  na próxima
pauta a discussão de um procedimento para o professor que não dê suas aulas. O
presidente  esclareceu que o procedimento já  se encontra  descrito  nas  normas da
casa, que existe um protocolo e que este protocolo já está sendo seguido. O Prof.
Leonardo questionou se a Profa. Raquel não deu aula alguma de Parasito, no que o
presidente respondeu que durante o mês de agosto ela deu a disciplina e, em seguida,
parou.  Colocado  em  votação,  a  proposta  foi  aprovada  pelos  presentes  com  a
abstenção do Prof. Fernando, da Profa. Renata e do Prof. Daniel. 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, primeiro de novembro 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 _____________________________

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 _____________________________
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