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Ata da Quinquagésima Reunião Ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal 1 

de São João del-Rei.  2 

Aos 9 (nove) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, estavam 3 

presentes para a 50ª (quinquagésima) reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade 4 

Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores – Campus Santo 5 

Antônio, os seguintes conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do 6 

Conselho; professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os professores: Aline 7 

Cristina da Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Carla Regina 8 

Guimarães Brighenti, Carlos Eduardo de Matos Jensen, Cláudio Manoel Teixeira Vítor, Eduardo 9 

Sérgio da Silva, Elisa Tuler de Albergaria, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fernando de Pilla Varotti, 10 

Filomena Maria Avelina Bomfim, Francisco José Figueiredo, Gilberto Aparecido Damiano, Glauco 11 

Manuel dos Santos, Henrique Coutinho Barcelos Costa, Ivair Gomes, João Lopes Filho, Juan 12 

Cañellas Bosch Neto, Leandro Mendes de Souza, Lincoln Cardoso Brandão, Luciana Beatriz Chagas, 13 

Maurício Reis e Silva Júnior, Moacir de Souza Júnior, Orlando José de Almeida Filho, Rejane Correa 14 

da Rocha, Rogério Antônio Picoli, Rogério Martins Maurício, Sérgio Marinho Soares, Tarcísio 15 

Laerte Gontijo e Valéria Leite Braga; os servidores técnico-administrativos: Alison de Andrade 16 

Couto, Bruno Henrique Fernandes, Bruno Nascimento Campos, Fábio Chaves e Marina Goulart da 17 

Silva; e o discente Gustavo Cardoso da Mata. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início 18 

à reunião, dando posse aos professores Ênio Nazaré de Oliveira, Lincoln Cardoso Brandão e Rogério 19 

Martins Maurício, e ao servidor técnico-administrativo Fábio Chaves. Na sequência, apresentou a 20 

justificativa de ausência dos conselheiros: Marconi de Arruda Pereira, por estar participando de 21 

banca de concurso público; Rômulo dos Santos Fonseca, por motivos de trabalho; Fernando 22 

Fernandes Cintra, por motivos particulares; e João Paulo dos Santos Almeida, também por motivos 23 

particulares. Aceitas as justificativas, foram aprovadas, por unanimidade, as atas das reuniões 24 

extraordinárias ocorridas em 24 (vinte e quatro) de novembro e 1º (primeiro) de dezembro de 2014 25 

(dois mil e quatorze). Aprovadas as atas, tendo em vista ainda a não aprovação do orçamento da 26 

União pelo Congresso Nacional, informou que o Ministério da Educação (MEC) reduziu em 30% 27 

(trinta por cento) o repasse feito às Universidades Federais este ano. Por isso, ressaltou que a Reitoria 28 

tem estudado maneiras de economizar gastos, de forma que não prejudique as atividades fim da 29 

Instituição. Destacou, então, alguns exemplos de medidas que estão sendo tomadas para a redução de 30 

gastos, observando que algumas delas deverão ser apreciadas pelos Conselhos Superiores. Ao final, 31 

pediu apoio e compreensão de todos, ressaltando que, apesar deste momento delicado, a UFSJ hoje 32 

não tem conta alguma em atraso. Na sequência, parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional 33 

da Mulher, comemorado no dia anterior, 8 (oito) de março. Dando continuidade à reunião, a 34 

presidente fez a leitura da Mensagem nº 001/2015/UFSJ/REITORIA, de 9 (nove) de março de 35 

2015 (dois mil e quinze), encaminhada pela Reitoria à Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores, 36 

solicitando ao Conselho Universitário a aprovação dos nomes dos professores Erney Plessman de 37 
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Camargo (Professor Titular do Departamento de Parasitologia/USP/São Paulo/Instituto de Ciências 38 

Biomédicas), Edward Félix da Silva (Professor Emérito/Titular do Departamento de 39 

Parasitologia/ICB/UFMG), Paulo Marcos Zech Coelho (Professor Aposentado/Titular/Pesquisador 40 

Titular FIOCRUZ/Belo Horizonte/MG) e Vera Maura Fernandes Lima (Professora Titular da UFSJ), 41 

indicados pelo Diretor do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), para comporem a Comissão de 42 

Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe E, denominada Titular, dos professores 43 

Gilberto Fontes e Eliana Maria Maurício da Rocha, nos termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º 44 

(quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e 45 

quatorze). A Mensagem foi aprovada por unanimidade. Ainda, considerando o artigo 1º (primeiro) e 46 

incisos da Resolução CONSU nº 045 (quarenta e cinco), de 4 (quatro) de julho de 2011 (dois mil e 47 

onze), alteradas pelas Resoluções CONSU nº 020, de 22 (vinte e dois) de abril de 2013 (dois mil e 48 

treze), e nº 026, de 8 (oito) de julho de 2013 (dois mil e treze), que define os casos em que se admite 49 

a deliberação em regime simplificado, fez-se a leitura da MENSAGEM Nº 50 

001/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU, encaminhada pela Presidência do Conselho à 51 

Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores, solicitando ao Conselho Universitário referendar a 52 

Resolução nº 001 (um), de 10 (dez) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), que suspendeu as 53 

atividades administrativas nos dias 16 (dezesseis), 17 (dezessete) e 18 (dezoito) de fevereiro de 2015, 54 

conforme Processo nº 23122002193/2015-47 – A Resolução foi referendada por unanimidade. Antes 55 

da aprovação da pauta, a conselheira Carla Regina Guimarães Brighenti solicitou permissão para ler 56 

uma mensagem a pedido dos professores do seu Departamento, o Departamento de Zootecnia 57 

(DEZOO), ao Conselho Universitário. Informou que a Mensagem justifica um pouco o momento de 58 

dificuldades que o Departamento e o Curso de Zootecnia estão passando e que por isso estavam 59 

presentes à reunião 13 (treze) professores do Departamento que assinaram o documento e alunos de 60 

vários períodos do Curso de Zootecnia preocupados com essa situação. Permitida a leitura, a 61 

conselheira leu a seguinte Mensagem: “Mensagem dos Professores do DEZOO ao CONSU: Ao 62 

tomar ciência dos itens de pauta contidos na convocação para Reunião Ordinária do Conselho 63 

Universitário da UFSJ em 09 de março de 2015, os professores do DEZOO, que atuam no Curso de 64 

Zootecnia, solicitaram à representante de Departamento no CONSU que fizesse leitura do presente 65 

documento. Como é de conhecimento de toda comunidade universitária, o processo de construção do 66 

Curso de Zootecnia foi conturbado o que trouxe prejuízos a este desde sua implantação no primeiro 67 

semestre do ano de 2009. Vários dos pontos da pauta da Convocação para esta Reunião do CONSU 68 

tratam de remoção e redistribuição de docentes que afetam direta e indiretamente o Curso de 69 

Zootecnia. Os itens de pauta 1; 2; 3 e 4 tratam de remoção de docentes cujas contratações foram 70 

efetuadas para o DEPEB com respaldo em atender o Curso de Zootecnia. No entanto, durante o 71 

processo de desmembramento do DEPEB/DEZOO estes professores ficaram lotados no DEPEB com 72 

atribuições no Curso de Zootecnia ou com espaço físico ‘temporário’ no prédio da Zootecnia, 73 

conforme Relatório de Desmembramento do Processo nº 23223003022/2011-19. Além disto, temos a 74 
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preocupação com outra professora que foi cedida para a UFLA, conforme Portaria nº 948, de 10 de 75 

dezembro de 2014, deixando descoberta duas unidades curriculares no Curso de Zootecnia. Vale 76 

ressaltar que a professora em questão é a Profa. Fernanda Carlota Nery, que era representante do 77 

DEPEB neste Conselho. Dentre as demandas e necessidades do curso, desde seu início, temos 78 

solicitado ampliação e adequação do espaço físico para laboratórios e aumento de recursos 79 

humanos específicos (docentes da área e técnicos). Para minimizar estes problemas o DEZOO 80 

realizou a mudança de área de uma vaga de professor de Física para Zootecnia em 2011 e solicita 81 

outra mudança de área de uma vaga de professor de Matemática para Zootecnia, cujo código de 82 

vaga está disponível desde julho de 2014, aguardando decisão deste Conselho. Vale destacar que o 83 

DEZOO já aprovou a redistribuição de um professor de Zootecnia da UFPR (item 5 da pauta) e 84 

aguarda deliberação do Conselho. Além das disciplinas da Profa. Fernanda, os alunos também 85 

estão sem o oferecimento de disciplinas que serão de responsabilidade deste professor a ser 86 

redistribuído. Diante dessa pauta, nós, Professores do DEZOO, manifestamos nossa preocupação 87 

com a falta de oferecimento de disciplinas para a COZOO e com as remoções. Pedimos a esse 88 

Conselho muita atenção na discussão destes itens, lembrando que o DEZOO já solicitou desde o ano 89 

passado a abertura de processo para revisão dos encargos didáticos do acordo de desmembramento 90 

dos departamentos. Certos da atenção desse Conselho: Alexandre Oliveira Teixeira; Carla Regina 91 

Guimarães Brighenti, Daniel de Noronha Figueiredo Vieira Cunha; Deodoro Magno Brighenti dos 92 

Santos; Emerson Zumpichiatti Arruda; Fernando de Paula Leonel; Gabriel de Menezes Yazbeck; 93 

Henrique Valentim Nunes Machado; Hewerson Zansávio Teixeira; Janaina Azevedo Martuscello; 94 

Leila de Gênova Gaya; Leonardo Marmo Moreira; Mário Wilian Dávila Dávila; Raquel Moreira 95 

Pires dos Santos Melo; Renata de Souza Reis; Sérgio Gualberto Martins; Vanusa Patrícia de Araujo 96 

Ferreira”. Feita a leitura, a conselheira Carla prestou ainda alguns esclarecimentos, ressaltando que, 97 

além do desgaste ocorrido no ano passado pelo não oferecimento pelo DEZOO de uma disciplina 98 

específica para o Curso de Ciências Biológicas, há também um conjunto de outros fatores que estão 99 

causando transtornos no Curso de Zootecnia e um desgaste enorme no Departamento. Por isso, pediu 100 

ao Conselho que colocasse isso em discussão e esclareceu que a preocupação do Departamento não 101 

se refere somente ao processo de redistribuição de professor para o DEZOO que consta na pauta 102 

como item cinco, mas também aos processos de remoção (itens um a quatro) de professores do 103 

Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB) para outras unidades acadêmicas da 104 

Instituição, uma vez que esses professores possuem encargos didáticos no Curso de Zootecnia. Além 105 

disso, há ainda as disciplinas que eram de responsabilidade da professora Fernanda Carlota Nery, que 106 

hoje o DEPEB se recusa a lecionar alegando que elas não constam no Projeto Pedagógico do Curso 107 

de Zootecnia, mesmo isso constando no acordo de desmembramento do DEPEB. Por fim, afirmou 108 

que é necessário que esse acordo seja revisto, inclusive envolvendo os 4 (quatro) professores a serem 109 

removidos. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No 110 

momento da aprovação, considerando a Mensagem do DEZOO lida pela conselheira Carla, a 111 
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presidente do Conselho sugeriu que o item cinco, que trata de redistribuição de docente para esse 112 

Departamento, passasse para item um. Como os assuntos estavam relacionados, observou que 113 

poderiam ser discutidos num mesmo momento. Esclareceu ainda que sobre essas questões já foram 114 

feitas várias reuniões entre a Reitoria e Pró-Reitoria de Ensino de Graduação com os alunos do curso, 115 

Chefe do Departamento, Coordenador de Curso, sendo que alguns encaminhamentos já foram dados 116 

e outros estão em andamento. Por isso, ressaltou que se deve compreender todo o histórico da 117 

situação, destacando que muitos passos já foram dados desde a criação do curso, inclusive a 118 

contratação de vários professores e técnicos que não estavam previstos no seu projeto pedagógico. A 119 

conselheira Elisa Tuler de Albergaria, relatora do processo, citou que o processo de revisão de 120 

encargos foi apensado ao processo de redistribuição. Sobre esse item, que trata de redistribuição de 121 

docente da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para o DEZOO, na vaga do professor Marcos de 122 

Mendonça Passini, que foi redistribuído para a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a ex-123 

conselheira Liliam Midori Ide, que era representante do Departamento de Ciências Naturais 124 

(DCNAT) no CONSU, presente à reunião, esclareceu que esse professor era um dos responsáveis por 125 

lecionar disciplinas de Matemática e Estatística para os cursos de Zootecnia e Ciências Biológicas, e 126 

este tema “encargos” é sempre colocado para depois. Na época, o Conselho aprovou a redistribuição 127 

do professor e a vaga foi mantida no Departamento. Por isso, observou que se trata de um assunto de 128 

interesse do Curso de Ciências Biológicas. A presidente do Conselho ressaltou ainda que a discussão 129 

sobre a redistribuição é importante porque diz respeito a uma vaga que era de um professor do 130 

DEZOO, responsável por encargos didáticos de Estatística, ministrando, inclusive, disciplinas no 131 

Curso de Ciências Biológicas. Nesse caso, manter esta vaga no DEZOO, modificando a sua área, é 132 

algo que deve ser discutido neste Conselho para que seja definido se ela permanecerá nesse 133 

Departamento e, se sim, se este continuará atendendo a outros departamentos. Também, citou que há 134 

necessidade de discutir sobre outros encargos que eram atendidos por outros departamentos para o 135 

DEZOO e que hoje não estão sendo atendidos. Diante disso, o Conselho acatou a sugestão da 136 

Presidência, passando o item cinco para item um da pauta e renumerando os demais. Também, a 137 

pedido dos conselheiros relatores, Américo Calzavara Neto e Bruno Nascimento Campos, foram 138 

excluídos, respectivamente, os itens sete e dezessete, que tratam de reposição de vaga para o Curso 139 

de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu e da Resolução nº 002, de 3 (três) de março de 140 

2015 (dois mil e quinze), aprovada ad referendum do Conselho. Aprovada a pauta, iniciaram-se os 141 

trabalhos. Item um: Processo no 23122106438/2014-23 – Redistribuição de professor da UFPR 142 

para a UFSJ/DEZOO. Interessado: José Antônio de Freitas, relatado pela conselheira Elisa 143 

Tuler de Albergaria. Antes de ler o mérito de seu parecer, em relação à Mensagem lida pela 144 

conselheira Carla, a relatora esclareceu que no início do ano passado a professora Fernanda Carlota 145 

Nery entrou com um pedido de remoção para o DEZOO, o que lhe foi negado. Só depois dessa 146 

negativa é que a professora foi então cedida para a Universidade Federal de Lavras (UFLA) por 147 

outros motivos. No que se refere à redistribuição do professor José Antônio de Freitas, foi falado que 148 
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os alunos do Curso de Zootecnia, além das disciplinas da professora Fernanda, estão sem o 149 

oferecimento de disciplinas que serão de responsabilidade desse professor. Porém, a relatora 150 

esclareceu que na ata da Assembleia Departamental, anexa ao processo, em nenhum momento foi 151 

esclarecido quais os encargos didáticos que esse professor irá assumir, pois, por se tratar de um 152 

professor da área de Nutrição de Ruminantes e uma vez que o Departamento parece já ter professor 153 

nessa área, observou que será necessário esclarecer melhor quais disciplinas estão realmente 154 

descobertas no momento. Outra questão levantada pela relatora trata-se de assunto já discutido neste 155 

Conselho, que é a questão que envolve o DCNAT e o Curso de Ciências Biológicas (COBIO). No 156 

ano passado, lembrou que se levaram dois meses, depois do início do semestre letivo, para que o 157 

DEZOO indicasse um professor para lecionar as disciplinas de Estatística para o Curso de Ciências 158 

Biológicas, até então ministrada pelo professor Marcos Passini. Para este ano, informou que até o 159 

presente momento o DEZOO ainda não indicou professor para lecionar disciplina de Matemática. Por 160 

fim, esclareceu que, para a análise deste processo de redistribuição, originado do Memorando nº 100 161 

(cem), do DEZOO, de 5 (cinco) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), foi apensado outro 162 

processo referente à solicitação feita pela DEZOO de revisão de seus encargos didáticos, o processo 163 

23122105405/2014-66. Esclareceu que no processo em questão está o Memorando nº 92 (noventa e 164 

dois), do DEZOO, de 24 (vinte e quatro) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze), solicitando 165 

alteração da área da vaga do professor Marcos Passini, redistribuído para a UFJF. Além disso, outro 166 

processo foi consultado, o processo 23122104061/2014-78, já relatado pela conselheira Aline 167 

Cristina da Cruz, que trata do pedido de retirada da anuência de encargos didáticos do DEZOO para o 168 

curso de Ciências Biológicas, sendo que esse processo foi necessário devido à negativa do DEZOO 169 

para ministrar aulas no Curso de Ciências Biológicas. Em seguida, leu o mérito de seu parecer. 170 

Informou que um levantamento dos encargos foi realizado e considerando os dois professores da área 171 

de Matemática e Estatística, alocados atualmente no DEZOO, a média seria de 11 (onze) horas-aulas 172 

semanais em cada semestre para estes professores. Além disso, considerando a tabela em anexo ao 173 

relato, o DEZOO tem atualmente a média de encargos 7,9 (sete vírgula nove). Citou, também, o 174 

Memorando nº 08 (oito), de 2015 (dois mil e quinze), da Coordenadoria do Curso de Ciências 175 

Biológicas (COBIO), no qual há um pedido de intervenção para a transferência das anuências das 176 

unidades curriculares Matemática e Estatística para as Ciências Biológicas ao Departamento de 177 

Matemática e Estatística (DEMAT). O voto da relatora foi contrário à redistribuição do professor 178 

José Antônio de Freitas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para a Universidade Federal de 179 

São João del-Rei (UFSJ), Departamento de Zootecnia. Sobre o processo 23122105405/2014-66, seu 180 

parecer foi favorável à sugestão da COBIO, ou seja, transferência das anuências para o DEMAT 181 

junto com o código de vaga correspondente. A presidente informou que estava presente à reunião o 182 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação, professor Marcelo Pereira de Andrade, solicitando permissão 183 

para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. Além do Pró-Reitor, também foram 184 

autorizados a falar e dar esclarecimentos o Chefe do DEZOO, professor Hewerson Zansávio 185 
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Teixeira; o Coordenador do Curso de Zootecnia, professor Deodoro Magno Brighenti dos Santos; o 186 

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas, professor André Flávio Soares Ferreira Rodrigues; e 187 

um representante dos discentes, membro do Centro Acadêmico do Curso de Zootecnia, aluno João 188 

Paulo Campos. A presidente informou ainda que, conforme deliberado no ano passado, a Pró-189 

Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) tem trabalhado no levantamento da carga horária de 190 

todos os Departamentos da Universidade. Esclareceu que se trata de um serviço muito trabalhoso, por 191 

isso não foi finalizado até o momento. No entanto, colocou que até o mês de abril esse levantamento 192 

deverá estar pronto para que se possa trazê-lo ao Conselho e então divulgá-lo. O conselheiro Bruno 193 

Nascimento Campos observou que, após ouvir o parecer da relatora, lhe pareceu que houve um erro 194 

de origem do processo em questão. Ressaltou que este processo de redistribuição foi encaminhado ao 195 

Conselho sem que houvesse qualquer deliberação acerca da mudança do perfil da vaga anteriormente 196 

ocupada pelo professor Marcos Passini. Lembrou que a redistribuição desse professor foi discutida 197 

neste Conselho em junho de 2014 (dois mil e quatorze), sendo relatada pela conselheira Rejane 198 

Correa da Rocha. Naquela época, apesar de haver uma solicitação do DEZOO de alteração do perfil 199 

da vaga em questão, lembrou que o Conselho aprovou o pedido de redistribuição, decidindo pela 200 

manutenção da vaga no Departamento, mas sem altercação de perfil. No que se refere à negativa de 201 

anuência do DEZOO para o Curso de Ciências Biológicas, também colocada pela relatora, o 202 

conselheiro ressaltou que, se existe uma anuência do Departamento para lecionar esses encargos, 203 

entende que é possível negociá-los, mas quanto ao fato de negar a lecioná-los, entende que é passível 204 

de processo administrativo, quando devem ser apuradas as responsabilidades. O conselheiro Bruno 205 

ainda disse que a situação é decepcionante e que, se um acordo está feito e não satisfaz uma das 206 

partes, a parte interessada deve provocar a discussão nos fóruns cabíveis, e não tomar uma decisão 207 

unilateral que prejudique uma série de pessoas. Disse, ainda, que se deve ter responsabilidade com o 208 

dinheiro público e sugere a abertura de processo administrativo para se apurarem responsabilidades. 209 

O conselheiro Gilberto Aparecido Damiano solicitou esclarecimentos sobre o processo de 210 

redistribuição do DEZOO pelo fato de que no voto existe uma questão que envolve a COBIO. A 211 

relatora esclareceu que o processo foi apensado para resolver o problema da COBIO. A conselheira 212 

Carla Regina Guimarães Brighenti observou que a relatora em momento algum do seu relato cita os 213 

encargos didáticos do DEPEB e que assim será impossível resolver a questão, que tem sua origem 214 

nas contratações feitas de forma errada por esse Departamento durante a implantação do Curso de 215 

Zootecnia, assim como vários problemas que ocorreram com o Campus de Sete Lagoas. A 216 

conselheira afirmou que foi o DEPEB que gastou dinheiro público de maneira errada. O grande 217 

problema é que o DEZOO solicitou a revisão de todos os encargos didáticos, e não só da Matemática, 218 

por problemas que ainda existem no PPC do Curso de Zootecnia. Por isso, solicitou auxílio do 219 

Conselho desde setembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), quando encaminhou um documento 220 

de exposição de motivos para retirada das anuências, solicitando que eles fossem discutidos antes do 221 

início do semestre posterior para não causar novos problemas à COBIO. Destacou, inclusive, que há 222 
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dois códigos de vagas oriundos de aposentadorias de professores do DEPEB, da área de Matemática 223 

(Humberto) e de Estatística (Waldir Dias). Ressaltou, ainda, que, quando ocorreu o desmembramento 224 

do DEPEB/DEZOO, os professores que estavam saindo do DEPEB alertaram a Instituição sobre os 225 

problemas e que algumas contratações foram feitas para beneficiar a pós-graduação do referido 226 

Departamento sem aprovação da Assembleia Departamental. E, para suprir problemas oriundos dessa 227 

fase, o DEZOO fez contratações de professores que envolviam 3 (três) áreas diferentes, já que havia 228 

necessidade de fechar minimamente a grade curricular do Curso de Zootecnia. Comentou, também, 229 

que o pedido de mudança de área de que tratava o processo de redistribuição é uma forma de 230 

diminuir os problemas do Curso de Zootecnia, que chegou a ter 80% (oitenta por cento) de evasão. 231 

Ainda, quando falou que os processos referentes aos itens 1 (um) a 4 (quatro) são de interesse do 232 

DEZOO, esclareceu que é por que esses professores que estão pedindo remoção foram contratados 233 

também em vagas disponíveis para o Curso de Zootecnia. Por isso, é necessário saber então quais 234 

encargos didáticos esses professores estarão levando, caso sejam removidos. Sobre a questão da 235 

professora Fernanda Carlota Nery, esclareceu que ela lecionava duas disciplinas no Curso de 236 

Zootecnia das áreas básicas. No entanto, na época da separação do DEPEB, ela não quis ir para o 237 

DEZOO. Além disso, depois, quando ela pediu a sua remoção, a professora teve problema e o 238 

Departamento não aceitou o seu pedido porque, na época da separação, ela teria dito que o Curso de 239 

Zootecnia é um subcurso e que não orientaria seus alunos. Por isso, colocou que não havia problema 240 

no fato de ela estar lotada no DEPEB e lecionar no Curso de Zootecnia, porém não cabia ao DEZOO 241 

aceitar a professora agora apenas pelo fato de ela lecionar essas duas disciplinas no Curso. Citou 242 

ainda que, após o desmembramento, dos 16 (dezesseis) professores que ficaram no DEPEB, 2 (dois) 243 

se aposentaram, 1 (uma) professora, por ter aderência com o Curso de Zootecnia, foi removida para o 244 

DEZOO, 1 (uma) outra foi cedida para a UFLA e outros 4 (quatro) estão também pedindo remoção, 245 

como consta na atual pauta em discussão neste Conselho. Na sequência, a presidente do Conselho 246 

ressaltou que, quando assumiu a Reitoria, o Curso de Zootecnia já estava em andamento, bem como 247 

os Departamentos já estavam se separando. Nesse sentido, destacou que tem acompanhado passo a 248 

passo tudo o que vem acontecendo, fazendo todo o esforço para resolver esta situação, inclusive 249 

tentando mediar negociações para acordos feitos por eles mesmos. Além disso, conseguiu mais 6 250 

(seis) vagas de professores, além do previsto, para o DEZOO. Ressaltou ainda que, para o curso 251 

funcionar bem, é preciso que todos assumam as suas responsabilidades e que os acordos assumidos 252 

sejam cumpridos. O Pró-Reitor de Ensino de Graduação, professor Marcelo Pereira de Andrade, 253 

destacou alguns problemas de professores que ficaram no DEPEB e que estão sem encargos. A 254 

conselheira Carla comentou que os problemas surgiram porque não havia encargos para eles na 255 

Zootecnia, como, por exemplo, a professora Leila de Gênova Gaya, que já atua na área de 256 

Melhoramento Genético e por isso não haveria encargo para a professora Ana Paula Madureira. O 257 

Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, professor Márcio Falcão Santos Barroso, citou que o 258 

número médio de alunos atendidos pelo DEZOO é de 23 (vinte e três) alunos/disciplina e que, no 259 
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entanto, há turmas com número inferior. A conselheira Carla justificou tal fato pela grande evasão e 260 

citou que realmente o DEZOO errou ao permitir que certos problemas que haviam no Curso de 261 

Zootecnia perdurassem até o momento. Lembrou, inclusive, que, quando ocorreu o 262 

desmembramento, pediu abertura de sindicância para averiguar vários fatos e que alguns problemas, 263 

inclusive, prejudicaram que um Projeto Pedagógico do Curso fosse feito de maneira coerente. Por 264 

isso, somente agora estão sendo sanados com uma nova proposta que já foi encaminhada pela 265 

Coordenadoria do Curso de Zootecnia (COZOO). Durante as discussões, o conselheiro Orlando José 266 

de Almeida Filho questionou o porquê de os concursos que estão com códigos de vaga disponíveis 267 

ainda não terem sido realizados. A presidente informou que os concursos vão ser feitos e as vagas, 268 

que são do DEPEB, dos professores Valdir Dias Filho e Humberto Lobosque, irão para o DEMAT. 269 

Quanto à carga horária desses professores, ressaltou que eles atendiam a vários cursos, como a 270 

Psicologia, todas as Engenharias e a Educação Física. Por isso, observou que se o DEZOO tivesse 271 

ouvido os professores Hewerson e Deodoro já teria encaminhado uma negociação nessa direção, 272 

referente aos encargos das Ciências Biológicas, pois já se sabia que essas vagas iriam para o 273 

DEMAT. No entanto, lembrou que o DEZOO está em falta com o Curso de Ciências Biológicas, por 274 

isso se torna difícil uma negociação. O Chefe do Departamento de Zootecnia, professor Hewerson 275 

Zansávio Teixeira, relatou as dificuldades que ocorreram para a negativa do pedido de remoção da 276 

professora Fernanda Carlota Nery, citando, inclusive, que ela solicitou a retirada do pedido na 277 

ocasião, pois já havia pedido remoção para o DCNAT. Nesse contexto, o professor esclareceu que 278 

fez uma série de gestões junto aos professores do DEZOO negociando a vinda dela para esse 279 

Departamento, mas encontrou uma série de dificuldades para a aceitação do seu pedido. Destacou 280 

que os professores lhe relataram uma série de problemas, como o fato de a professora ter classificado 281 

o Curso de Zootecnia como subcurso e ter falado que não orientaria seus alunos. Porém, o mais sério 282 

de todos foi o fato de que a professora teria sabotado experimentos de professores dentro do 283 

Departamento. Por isso, ressaltou que ficou inviável a vinda dela para o DEZOO. Quanto aos 284 

problemas dos encargos de Matemática e Estatística para as Ciências Biológicas, citou que ocorreram 285 

várias reuniões para solucionar tais problemas. Lembrou, ainda, que o próprio Conselho orientou a 286 

abertura de um novo processo pedindo a revisão dos encargos e que isso acontecesse antes do início 287 

do novo semestre, o que não ocorreu. Relatou que fez o pedido para mudança de área anteriormente 288 

ao pedido de redistribuição. Assim, o Departamento pediu a abertura de 3 (três) processos na 289 

sequência correta. No entanto, na pauta, surgiu apenas a discussão do item redistribuição. Comentou 290 

sobre a busca de soluções imediatas para o problema dos encargos das Ciências Biológicas, citando, 291 

inclusive, a possibilidade de transferência desses encargos, que eram originalmente do DEPEB, 292 

juntamente com os códigos de vaga da área de Matemática, que irão para o DEPEB, sem onerar o 293 

DEMAT, que já tem uma sobrecarga de disciplinas a serem atendidas. Todavia, quando percebeu que 294 

tal solução precisa ser ainda negociada, propôs para solução, já neste semestre, em reunião 295 

juntamente com a Reitora, o Pró-Reitor de Ensino de Graduação e o Coordenador do Curso de 296 
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Zootecnia, a possibilidade de professor substituto, o que prontamente foi acatado. E, também, 297 

encaminhou o Memorando nº 2 (dois), em 25 (vinte e cinco) de fevereiro, para a Pró-Reitoria de 298 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), solicitando o concurso de Professor Substituto, e 299 

também o Memorando nº 3 (três), solicitando o aproveitamento de concurso ainda válido na área, 300 

caso exista. No entanto, não obteve resposta até a data atual. Declarou que, por tais problemas, a 301 

situação chegou ao Conselho, pois as várias tentativas de solução em sua gestão foram fracassadas. 302 

Neste momento, a presidente do Conselho lembrou ao professor que várias reuniões têm sido feitas 303 

em conjunto com a Chefia do Departamento, o Coordenador de Curso e alunos na tentativa de 304 

solucionar esses problemas. Com relação ao memorando enviado pelo DEZOO solicitando 305 

modificações nos encargos do Departamento, observou que todos sabem que esse procedimento não 306 

é rápido, pois depende de modificação de projeto pedagógico de curso, bem como de outros 307 

departamentos. Sendo assim, ressaltou que esse tipo de solicitação não se resolve simplesmente com 308 

o envio de um documento ao Conselho. Com relação à contratação de professor substituto, a Pró-309 

Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, senhora Adriana Amorim da Silva, presente à 310 

reunião, esclareceu que redistribuição não gera vacância, por isso, nesse caso, não pode ser feita 311 

contratação de professor substituto. O Coordenador do Curso de Zootecnia, professor Deodoro 312 

Magno Brighenti dos Santos, comentou que, quando assumiu a Coordenação, havia um problema de 313 

3 (três) disciplinas sem professor. Na ocasião, alguns professores do DEZOO aumentaram suas 314 

cargas horárias, mesmo sem perfil adequado para atuar em tais disciplinas, para contribuir com o 315 

curso. O aluno João Paulo Campos, membro do CA de Zootecnia, afirmou que os professores do 316 

DEZOO enaltecem o trabalho da Reitoria quando há conquistas e que, quando há críticas, estas 317 

acontecem para melhorar o Curso. Reforçou a situação da professora Fernanda confirmando que 318 

encaminharam um documento para o DEZOO, porque ela afirmava para os alunos da Zootecnia que 319 

o seu trabalho não tinha afinidade com o Curso. Solicitou, ainda, que a situação das disciplinas no 320 

Curso de Ciências Biológicas seja resolvida para que um novo professor da área profissionalizante 321 

seja contratado para o Curso de Zootecnia. A presidente reafirmou que a Pró-Reitoria de Ensino de 322 

Graduação está realizando o levantamento de encargos didáticos de todos os departamentos e que a 323 

metodologia utilizada está à disposição de todos os interessados e que esse levantamento será 324 

apresentado em abril. A professora Carla reforçou a necessidade de estabelecer um prazo para que o 325 

Conselho discuta o processo de revisão do acordo. Ao final, depois de o assunto ser amplamente 326 

discutido, a presidente do Conselho ressaltou ainda a sua preocupação pelo fato de os alunos do 327 

Curso de Ciências Biológicas estarem sem aulas das disciplinas de Matemática, que eram até então 328 

lecionadas pelo professor Marcos Passini antes de ser redistribuído, e dos alunos do Curso de 329 

Zootecnia estarem sem aulas das disciplinas na área de Biologia, que eram de responsabilidades da 330 

professora Fernanda Carlota Nery. Por isso, estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para que os 331 

Departamentos e os professores envolvidos tragam estas questões resolvidas para o Conselho. A 332 

conselheira Carla manifestou que, no caso das aulas para o Curso de Ciências Biológicas, o problema 333 
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seria sanado, pois ela mesma assumiria ainda aquela semana as aulas de Matemática. Quanto às aulas 334 

para o Curso de Zootecnia, com o objetivo de ajudar na resolução do problema, a presidente 335 

observou que irá entrar em contato também com os Departamentos de Ciências Naturais (DCNAT) e 336 

de Engenharia de Biossistemas (DEPEB) para verificar se há professores disponíveis para lecionar as 337 

disciplinas em questão ou que poderia até trazer a professora Fernanda novamente, mas afirmou que 338 

o problema das disciplinas deve ser resolvido até o dia 23 (vinte e três) de abril. Dessa forma, a 339 

discussão acerca deste processo foi suspensa até a próxima reunião para que fossem anexados novos 340 

documentos para instruir o processo e até que estas questões fossem resolvidas. Lembrou ainda que 341 

para vagas oriundas de redistribuição, conforme a legislação, não é possível a contratação de 342 

professor substituto. Às 17 (dezessete) horas e 50 (cinquenta) minutos, tendo se chegado ao teto da 343 

reunião, o Conselho decidiu continuar a discussão deste item, bem como dos demais constantes na 344 

pauta, em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho 345 

encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a 346 

presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João 347 

del-Rei, 9 (nove) de março de 2015 (dois mil e quinze). 348 

Profª Valéria Heloisa Kemp 349 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 350 

Profª Aline Cristina da Cruz 351 

Prof. Américo Calzavara Neto  352 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 353 

Profª Carla Regina Guimarães Brighenti 354 

Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen 355 

Prof. Cláudio Manoel Teixeira Vítor 356 

Prof. Eduardo Sérgio da Silva 357 

Profª Elisa Tuler de Albergaria 358 

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior 359 

Prof. Fernando de Pilla Varotti 360 

Profª Filomena Maria Avelina Bomfim  361 

Prof. Francisco José Figueiredo 362 

Prof. Gilberto Aparecido Damiano 363 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 364 

Prof. Henrique Coutinho Barcelos Costa 365 

Prof. Ivair Gomes 366 

Prof. João Lopes Filho 367 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 368 

Prof. Leandro Mendes de Souza 369 
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Prof. Lincoln Cardoso Brandão 370 

Profª Luciana Beatriz Chagas 371 

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior 372 

Prof. Moacir de Souza Júnior 373 

Prof. Orlando José de Almeida Filho 374 

Profª Rejane Correa da Rocha 375 

Prof. Rogério Antônio Picoli 376 

Prof. Rogério Martins Maurício 377 

Prof. Sérgio Marinho Soares Prof. Tarcísio Laerte Gontijo 378 

Profª Valéria Leite Braga 379 

Tec.-adm. Alison de Andrade Couto 380 

Tec.-adm. Bruno Henrique Fernandes 381 

Tec.-adm. Bruno Nascimento Campos 382 

Tec.-adm. Fábio Chaves 383 

Tec. Adm. Marina Goulart da Silva 384 

Discente Gustavo Cardoso da Mata 385 


