
ATA Nº 76 – No dia dez de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas e oito 1 
minutos, no ambiente virtual meet.google.com/tbv-xqfx-rwy, reuniu-se o Departamento 2 
de Zootecnia – DEZOO para a 76ª Reunião em caráter extraordinário da 3 
Assembleia Departamental, em 1ª Chamada. Estavam presentes, sob a presidência 4 
do Prof. Hewerson Zansávio Teixeira, Chefe do Departamento, os professores 5 
efetivos, Alexandre de Oliveira Teixeira, Carla Regina Guimarães Brighenti, Daniel de 6 
Noronha Figueiredo Vieira da Cunha, Deodoro Magno Brighenti dos Santos, Fernando 7 
de Paula Leonel, Gabriel de Menezes Yazbeck, Henrique Valentim Nunes Machado, 8 
Hewerson Zansávio Teixeira, Janaina Azevedo Martuscello Vieira da Cunha, Leila de 9 
Gênova Gaya, Leonardo Marmo Moreira, Mário Wilian Dávila Dávila, Rafael 10 
Fernandes Leite, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renata de Souza Reis, 11 
Sérgio Gualberto Martins e Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira. O Prof. Emerson 12 
Zumpichiatti Arruda não encaminhou justificativa de ausência. A pauta do dia foi 13 
colocada em discussão, sendo aprovada com o seguinte item: 1) Consulta aos 14 
professores sobre o oferecimento espontâneo de disciplinas remotas durante a 15 
vigência do período de pandemia do COVID19; O presidente da assembleia introduziu 16 
o item fazendo um breve resumo do relatório inicial apresentado pela Comissão de 17 
Análise de Atividades Acadêmicas Emergenciais UFSJ/COVID-19. Neste relatório são 18 
trabalhados três cenários possíveis: 1) não retomada das atividades acadêmicas; 2) 19 
retomada presencial das atividades acadêmicas e; 3) retomada de forma remota das 20 
atividades acadêmicas. Em seguida, resumiu os pontos positivos e negativos de cada 21 
cenário. Relatou que, conforme a comissão, os cenários 1 e 2 não demandam 22 
diretrizes e que estas foram fixadas somente para o cenário 3. Passou aos demais 23 
membros o cronograma apresentado pela comissão sendo: 13/07/2020 - envio de 24 
sugestões/comentários sobre as diretrizes; 15/07/2020 - previsão de Reunião da 25 
Congregação; 03/08/2020 à 14/08/2020 - capacitações, aprovação dos planos de 26 
ensino e inscrições em disciplinas e; 17/08/2020 - previsão do início do período 27 
emergencial. Lembrou que as aulas foram suspensas no dia 18/03/2020 e que o 1º 28 
semestre, que se iniciara no dia 02/03/2020, estaria terminando exatamente na data 29 
de hoje (10/07/2020). Em seguida, enumerou as principais diretrizes propostas pela 30 
comissão, a saber: políticas de inclusão de discentes em vulnerabilidade social; 31 
treinamento de docentes; autonomia dos colegiados de curso para ajustes de 32 
disciplinas; disciplinas presenciais em suspensão; oferta facultativa de disciplinas 33 
previstas ou não na matriz curricular; adequação de ementas; quebra de pré/co-34 
requisitos pelo colegiado de curso; apresentação de novos planos de ensino; registro 35 
de frequência por cumprimento de tarefas propostas; readequação do processo 36 
avaliativo; grade horária definida pelo colegiado (para atividades síncronas ou não); 37 
tratamento de discentes com necessidades especiais; justificativa e plano de 38 
reposição de aulas apresentados pelo docente que não ofertar unidades curriculares 39 
durante o período emergencial; resguardo dos direitos de imagem/autoria; atividades 40 
práticas/estágio analisadas pela coordenação do curso e; definição de tabela de 41 
equivalência de disciplinas pelo colegiado. Após o relato, questionou a proposta da 42 
comissão em organizar o semestre em 8 semanas ao invés de 16. A Profa. Janaina, 43 
que participa da comissão, relatou que esse modelo é tido como o que apresenta o 44 
melhor rendimento. O semestre seria dividido em dois períodos de 8 semanas. As 45 
disciplinas, que seriam oferecidas em um semestre normal, seriam distribuídas nesses 46 
dois períodos. O professor ofereceria um conjunto de disciplinas de forma condensada 47 
no primeiro período e o conjunto restante no período seguinte. Caso algo desse 48 
errado, haveria tempo suficiente para ajustes. A Profa. Carla relatou sua experiência 49 
na pós-graduação da UFLA que estão em aula desde o dia 01/06/2020 e tem 50 
funcionado; que embora não considere o ideal é melhor do que não voltar; relatou que 51 
a UFMG deve retornar de forma remota no dia 03/08/2020; considera que um período 52 
de 16 semanas é mais adequado, principalmente se as aulas retornarem 53 
presencialmente neste ano. A Profa. Raquel afirmou ser importante ter conhecimento 54 
do posicionamento dos alunos e questionou como ficaria a questão de suas disciplinas 55 



(2 obrigatórias e uma optativa). A Prof. Janaina disse que os alunos estão se reunindo; 56 
que fizeram um questionário para avaliar as condições e que disponibilizaria este 57 
questionário a todos os professores assim que a pesquisa estiver concluída e que o 58 
colegiado irá considerar esse posicionamento dos alunos. O Prof. Fernando declarou 59 
que considera inconcebível um curso de zootecnia com aulas remotas e relatou as 60 
dificuldades que teria nas disciplinas de Bovinocultura de Corte, Introdução à 61 
Zootecnia e Minerais. Disse que o aluno ficaria prejudicado com a falta de iteração e 62 
alertou para o risco futuro da própria profissão de professor. A Profa. Vanusa declarou 63 
que conseguiria dar a disciplina de Bioclimatologia remotamente em sua totalidade e 64 
parcialmente a disciplina de Avicultura, em função da parte prática, mas que poderia 65 
adiantar grande parte do conteúdo. O Prof. Alexandre manifestou sua concordância 66 
com o Prof. Fernando; está disposto a dar aulas optativas dentro do currículo para não 67 
deixar o aluno ocioso; lembrou que já passamos por um período de greve que durou 68 
cerca de cento e vinte dias e o tempo foi recuperado; considera importante a ligação 69 
professor-aluno, mas que tem disciplinas que não tem como ministrar remotamente; O 70 
Prof. Mário disse que sempre foi contra o ensino à distância, principalmente no caso 71 
de Cálculo e que não tem experiência com o ensino remoto; entretanto, dado à 72 
situação emergencial, está disposto a ministrar as aulas remotamente se os alunos 73 
estiverem igualmente dispostos. A Profa. Leila relatou que teria dificuldades com a 74 
disciplina de Melhoramento Animal. Lembrou que está com filho em idade escolar, 75 
tendo aulas à distância, e que teria restrições na questão do horário. A Profa. Renata 76 
disse que está ministrando quatro disciplinas e questionou como poderia ministrar 77 
essas disciplinas em um período de oito semanas. O presidente respondeu que ela 78 
daria duas disciplinas na primeira parte do período de oito semanas e, as outras duas, 79 
no período seguinte. Por fim, disse que teria que ministrar essas aulas do CTAN, pois 80 
não teria como fazê-lo de casa. O Prof. Sérgio disse, em um determinado momento, 81 
era contra o retorno das aulas, mas entende que a situação está se complicando. 82 
Disse que está à disposição mas, teria problemas de horários, pois tem dois filhos em 83 
idade escolar e sua esposa também é professora da UFSJ. Reforçou que é o único 84 
professor do departamento que ministra, todo semestre, três disciplinas de 54 h e uma 85 
de 72 h. Que ministrar essas quatro disciplinas remotamente será complicado, devido 86 
a questão dos filhos. Mas que está disposto a ajudar. A Profa. Vanusa relatou que tem 87 
uma filha universitária e que as disciplinas são de, no máximo, uma hora; que os 88 
professores gravam a disciplina e que a mesma fica disponível por uma semana. O 89 
Prof. Gabriel disse que está disposto a contribuir naquilo que for possível. O Prof. 90 
Henrique alertou para a disposição dos alunos para assistir essas aulas remotas. 91 
Disse que presencialmente já é problemático e teme que remotamente seja pior. O 92 
Prof. Rafael questionou como fazer as aulas e os trabalhos; disse que teria que 93 
desenvolver uma metodologia para o ensino remoto e considera importante esperar 94 
alguma deliberação para resolver o que fazer; considera ainda que o ensino remoto é 95 
uma forma de minimizar o prejuízo; O Prof. Leonardo disse que suas disciplinas tem 96 
muitos alunos; questionou a disponibilidade dos alunos; chamou a atenção para a 97 
questão da avaliação, que seria complicado fazer à distância; disse que o ideal seria 98 
retornar presencialmente. A Profa. Janaina complementou dizendo que, pelo MEC, as 99 
universidades estão autorizadas a ministrar as disciplinas remotamente até 100 
31/12/2020, respeitando-se a autonomia universitária. O Prof. Daniel declarou que não 101 
se sabe quando iremos retornar presencialmente; disse que era uma experiência pela 102 
qual teríamos que passar e que, por ele, retornava presencialmente. O Prof. Deodoro 103 
disse que entende que essas aulas remotas seriam um desafio, mas que é algo que 104 
precisamos tentar; O Prof. Daniel acha melhor ministrar as aulas em dezesseis 105 
semanas. A Profa. Janaina respondeu que é o conselho que vai decidir, baseado no 106 
que a comissão propor. A Profa. Carla disse que independente da resposta dos alunos, 107 
temos que esperar a decisão do conselho. Nada mais havendo a tratar e por ser 108 
verdade o aqui relatado, eu, Prof. Hewerson Zansávio Teixeira, lavrei a presente ata 109 
que, se aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. São João del-Rei, dez de 110 



julho de dois mil e vinte. 111 

Alexandre de Oliveira Teixeira _____________________________ 112 

Carla Regina Guimarães Brighenti _____________________________ 113 

Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha _____________________________ 114 

Deodoro Magno Brighenti dos Santos _____________________________ 115 

Fernando de Paula Leonel _____________________________ 116 

Gabriel de Menezes Yazbeck _____________________________ 117 

Henrique Valentim Nunes Machado _____________________________ 118 

Hewerson Zansávio Teixeira _____________________________ 119 

Janaina Azevedo Martuscello Vieira da Cunha _____________________________ 120 

Leila de Gênova Gaya _____________________________ 121 

Leonardo Marmo Moreira _____________________________ 122 

Mário Wilian Dávila Dávila _____________________________ 123 

Rafael Fernandes Leite  _____________________________ 124 

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo _____________________________ 125 

Renata de Souza Reis _____________________________ 126 

Sérgio Gualberto Martins _____________________________ 127 

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira _____________________________ 128 


