
ATA Nº 75 – No dia treze de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e 1 
vinte minutos, na sala 2.08A do prédio da Zootecnia, no Campus Tancredo Neves, da 2 
Universidade Federal de São João del-Rei, reuniu-se o Departamento de Zootecnia – 3 
DEZOO para a 75ª Reunião em caráter extraordinário da Assembleia 4 
Departamental, em 1ª Chamada. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. 5 
Hewerson Zansávio Teixeira, Chefe do Departamento, os professores efetivos, Daniel 6 
de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha, Fernando de Paula Leonel, Gabriel de 7 
Menezes Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, Hewerson Zansávio Teixeira, 8 
Janaína Azevedo Martuscello Vieira da Cunha, Leila de Gênova Gaya, Leonardo 9 
Marmo Moreira, Rafael Fernandes Leite, Renata de Souza Reis, Sérgio Gualberto 10 
Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. Justificaram as ausências os professores 11 
Alexandre de Oliveira Teixeira (acompanhado dependente em tratamento de saúde), 12 
Carla Regina Guimarães Brighenti (tratamento de saúde em outra cidade) Deodoro 13 
Magno Brighenti dos Santos (acompanhado cônjuge em tratamento de saúde),  14 
Emerson Zumpichiatti Arruda (reunião com deputado), Raquel Moreira Pires dos 15 
Santos Melo (aplicação de prova). O professor Mário Wilian Dávila Dávila não 16 
encaminhou justificativa de ausência. A pauta do dia foi colocada em discussão, sendo 17 
aprovada com os seguintes itens e na seguinte ordem, com a inclusão do item 11, à 18 
pedido do Prof. Fernando: 1) Aprovação da Ata da 74ª Reunião da Assembleia 19 
Departamental; 2) Ato 049/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, alterações na 20 
distribuição de encargos didáticos para 2020/1; 3) Ato 050/2019/DEZOO que aprova, 21 
ad-referendum, pedido de desvinculação do Grupo de Estudos em Avicultura da UFSJ 22 
– GEAVES; 4) Ato 051/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, o nome do Prof. 23 
Mário Wilian Dávila Dávila como tutor da Empresa Júnior AgroBIO; 5) Ato 24 
052/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, projetos de pesquisa e extensão sob a 25 
coordenação do Prof. Alexandre de Oliveira Teixeira; 6) Ato 053/2019/DEZOO que 26 
aprova, ad-referendum, os RADOCs 2018 e 2019 do Prof. Alexandre de Oliveira 27 
Teixeira; 7) Ato 054/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, a Comissão de 28 
Avaliação de Progressão do Prof. Alexandre de Oliveira Teixeira; 8) Ato 29 
055/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, os projetos de pesquisa sob a 30 
coordenação da Profa. Raquel Moreira Pires dos Santos Melo; 9) Aprovação da II 31 
Expotécnica do Cavalo Campolina de 9 e 14 de março de 2020; 10) Autorização para 32 
transferência provisória do Dezoo para a Fazenda Boa Esperança de um armário de 33 
ferro e um freezer horizontal; 11) Fechamento do diário da disciplina Bovinocultura de 34 
Corte 2019/2. A reunião iniciou-se com o primeiro item de pauta: 1) Aprovação da Ata 35 
da 74ª Reunião da Assembleia Departamental: o presidente da assembleia colocou 36 
a ata da 74ª Reunião da Assembleia Departamental, que fora encaminhada por e-mail, 37 
para considerações. Não houve considerações e a mesma foi aprovada por todos os 38 
presentes. Esclareceu, ainda, que as próximas atas serão redigidas de maneira mais 39 
resumida, constando tão somente o assunto e a deliberação da assembleia. 40 
Acrescentou que, caso algum professor desejasse constar em ata alguma declaração, 41 
que isso fosse feito durante a assembleia. 2) Ato 049/2019/DEZOO que aprova, ad-42 
referendum, alterações na distribuição de encargos didáticos para 2020/1: o 43 
presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum, colocando-o em discussão. 44 
Explicou que se tratava da a atribuição do encargo didático Parasitologia e Higiene 45 
Zootécnica sob a responsabilidade do Prof. Emerson Zumpichiatti, definido 46 
anteriormente pelo Ato 043/2019/DEZOO, para a responsabilidade do Prof. José 47 
Batista de Jesus do DEMED, para o 1º semestre de 2020. Após as discussões, o ad-48 
referendum foi aprovado pelos presentes com voto contrário do Prof. Fernando e 49 
abstenção do Prof. Leonardo. 3) Ato 050/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, 50 
pedido de desvinculação do Grupo de Estudos em Avicultura da UFSJ – 51 
GEAVES: o presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum, colocando-o em 52 
discussão. Explicou que se tratava de um pedido de desvinculação da Profa. Renata 53 
de Souza Reis do Grupo de Estudos em Avicultura da UFSJ – GEAVES. Não houve 54 
discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 4) Ato 051/2019/DEZOO que 55 



aprova, ad-referendum, o nome do Prof. Mário Wilian Dávila Dávila como tutor da 56 
Empresa Júnior AgroBIO: o presidente da assembleia expôs o teor do ad-57 
referendum. Colocado em discussão, ficou aprovada por todos os presentes a 58 
indicação do nome do Prof. Mário Wilian Davila Davila como tutor da Empresa Júnior 59 
AgroBIO. 5) Ato 052/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, projetos de 60 
pesquisa e extensão sob a coordenação do Prof. Alexandre de Oliveira Teixeira: 61 
o presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum. Explicou que a aprovação 62 
dos projetos visava compor o processo de progressão do professor. Não houve 63 
discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 6) Ato 053/2019/DEZOO que 64 
aprova, ad-referendum, os RADOCs 2018 e 2019 do Prof. Alexandre de Oliveira 65 
Teixeira: o presidente da assembleia expôs o teor do ad-referendum, colocando-o em 66 
discussão. Explicou que a aprovação dos Radocs era necessária para compor o 67 
processo de progressão do professor. Não houve discussões e o mesmo foi aprovado 68 
pelos presentes. 7) Ato 054/2019/DEZOO que aprova, ad-referendum, a Comissão 69 
de Avaliação de Progressão do Prof. Alexandre de Oliveira Teixeira: o presidente 70 
da assembleia expôs o teor do ad-referendum. A comissão em questão foi composta 71 
pelos professores Hewerson Teixeira, Mário Dávila e Emerson Arruda. Não houve 72 
discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 8) Ato 055/2019/DEZOO que 73 
aprova, ad-referendum, projetos de pesquisa sob a coordenação da Profa. 74 
Raquel Moreira Pires dos Santos Melo: o presidente da assembleia expôs o teor do 75 
ad-referendum. Explicou que os projetos ainda serão submetidos a algum edital. Não 76 
houve discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 9) Aprovação da II 77 
Expotécnica do Cavalo Campolina de 9 e 14 de março de 2020: o presidente da 78 
assembleia expôs o teor do ad-referendum, colocando-o em discussão. Explicou que 79 
se tratava de um evento organizado pelo Grupo de Estudos Trem que Marcha. Não 80 
houve discussões e o mesmo foi aprovado pelos presentes. 10) Autorização para 81 
transferência provisória do Dezoo para a Fazenda Boa Esperança de um armário 82 
de ferro e um freezer horizontal: o presidente da assembleia solicitou autorização 83 
para transferência provisório de um freezer e de um armário metálico patrimoniados no 84 
DEZOO para a Fazenda Boa Esperança. Não houve discussões e a transferência foi 85 
autorizada por todos os presentes. 11) Fechamento do diário da disciplina 86 
Bovinocultura de Corte 2019/2: O presidente da assembleia passou a palavra ao 87 
Prof. Fernando, solicitante do item de pauta. O mesmo expôs para a assembleia que 88 
foi orientado pela coordenação de curso para substituir a carga horária prática por 89 
teórica, visto que não não teve condições de cumprir a carga horária prática estipulada 90 
no plano de ensino. Disse que, para fazer isso, gostaria de um documento oficial, para 91 
que ele pudesse se resguardar. A Profa. Janaína, vice-coordenadora do curso, fez um 92 
encaminhamento no sentido de enviar um memorando à PROEN que atendesse à 93 
solicitação do Prof. Fernando, autorizando o mesmo a substituir carga horária de aula 94 
prática por teórica na Unidade Curricular Bovinocultura de Corte, devido ao fato do 95 
referido professor não possuir laboratório de aula prática. O encaminhamento foi 96 
aprovado por todos os presentes com a abstenção do Prof. Sérgio. Nada mais 97 
havendo a tratar e por ser verdade o aqui relatado, eu, Prof. Hewerson Zansávio 98 
Teixeira, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos 99 
presentes. São João del-Rei, treze de dezembro de dois mil e dezenove. 100 
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