REGIMENTO DA FAZENDA EXPERIMENTAL
“PROF. HÉLIO BARBOSA” - FEPHB

REGIMENTO DA FAZENDA EXPERIMENTAL “PROF. HÉLIO BARBOSA” - FEHB

APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA, EM REUNIÃO DO
DIA 22 DE ABRIL DE 2015.

A Congregação da Escola de Veterinária da UFMG, no uso das atribuições que lhe conferem a
Resolução 11/98 do Conselho Universitário da UFMG, resolve aprovar o Regimento da Fazenda
Experimental “Prof. Hélio Barbosa” - FEHB, como se segue:

CAPÍTULO I – DO ÓRGÃO E SUAS FINALIDADES
Art.1º – A FEHB, com área física de 246 ha, com sede no município de Igarapé, Estado de Minas
Gerais, é Órgão Complementar da Escola de Veterinária da UFMG e tem como finalidades:
a- Apoiar e colaborar, prioritariamente, com os diversos Departamentos da EV/UFMG no ensino,
na pesquisa e na extensão.
b- Apoiar outras unidades e Departamentos da UFMG, através de instrumentos específicos, em
suas atividades didático-científicas e no desenvolvimento institucional.
c- Servir de base para reciclagem de conhecimentos de profissionais através de cursos, estágios,
seminários e visitas.
d- Servir de base para a produção e conservação de conhecimento e de atividade de transferência
tecnológica.
CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO
Art.2º – A FEHB é constituída por um Conselho Diretor e pelos Setores Técnico e Administrativo.
Art.3º – Integram o Conselho Diretor:
a. O Diretor da Escola de Veterinária, como seu presidente, que além do voto comum, terá o voto
de qualidade, nos casos de empate;
b. O Diretor e o Vice-Diretor da FEPHB;
c. Os Chefes dos Departamentos da Escola de Veterinária;
d. Três representantes dos Setores Técnicos, eleitos por seus pares;
e. Dois representantes do corpo discente, alunos dos cursos de graduação e pós-graduação,
escolhidos pelo Diretório Acadêmico.
e- Um representante do corpo Técnico-Administrativo da FEPHB eleito por seus pares;
§ 1o. – Nas eleições de representantes, juntamente com os titulares serão eleitos seus suplentes com
mandatos aos deles vinculados.
§ 2o – Os representantes terão mandato de dois anos, permitida a recondução.

§ 3º - Será de 1 (um) ano o mandato dos representantes do corpo discente, permitida uma
recondução.
§ 4º - O Diretor e o secretário, dado o caráter de essencialidade da FEHB ao ensino curricular, terão
direitos às funções gratificadas, a juízo da Congregação e do magnífico Reitor.

Art. 4º - São os seguintes os Setores Técnicos:
abcdefghijkl-

Agricultura;
Avicultura;
Bovinocultura de leite;
Bovinocultura de corte;
Cunicultura;
Produção de Rações;
Suinocultura;
Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal;
Coturnicultura;
Ovinocultura e Caprinocultura;
Equinocultura
Aquacultura

§ único: O Conselho Diretor poderá criar ou extinguir Setores Técnicos.

Art.5º- O Setor Administrativo é constituído pelo (s):
abcd-

Diretor da FEHB;
Vice-Diretor da FEHB;
Gerente Administrativo;
Chefes dos Setores.

§ único: O Centro de Treinamento “Prof. Luiz Rodrigues Fontes” subordina-se à Gerência
Administrativa.
CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO
Art.6º – A FEHB será administrada pelo Conselho Diretor, por seu Diretor e Vice-Diretor.
Art.7º – Ao Conselho Diretor compete:
a- Estabelecer as diretrizes básicas necessárias ao funcionamento da FEHB;
b- Emitir parecer sobre questões de interesse da FEHB;
c- Propor o quadro de servidores para a FEHB;
d- Emitir parecer sobre o relatório anual de atividades e prestação de contas do Diretor da FEHB e
submeter à Congregação da EV/UFMG;
e- Propor o plano de trabalho e de aplicação financeira da FEHB para o ano subsequente e
submeter à aprovação da Congregação;
f- Apreciar os projetos e programas de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento
institucional;

g- Estabelecer as normas de funcionamento e utilização do Centro de Treinamentos “Prof. Luiz
Rodrigues Fontes”.
Art.8º – O Conselho reunir-se-á pelo menos uma vez por bimestre, por convocação do seu
presidente ou, extraordinariamente, por requerimento de, no mínimo 1/3 de seus membros.
§ único: As sessões do Conselho Diretor serão instaladas com a presença mínima da maioria
absoluta de seus membros, e as deliberações serão tomadas por maioria simples.
Art.9º – Ao Presidente do Conselho Diretor compete:
a) Convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor;
b) Designar o substituto do Diretor da FEHB, em seus impedimentos.
Art.10 – O Diretor e o Vice-Diretor da FEHB serão designados pelo Diretor da Escola de
Veterinária, escolhido de lista tríplice organizada de acordo com o Estatuto da UFMG.
§ único: O mandato do Diretor e do Vice-Diretor da Fazenda Experimental “Prof. Hélio Barbosa” é
de 2 (dois) anos, permitida a recondução.
Art.11 – Ao Diretor da FEHB, compete:
a- Administrar a FEHB, criando condições para que sejam atingidas suas finalidades;
b- Designar as Chefias dos Setores Técnicos, e os auxiliares administrativos, ouvido o Conselho
Diretor;
c- Elaborar o relatório anual das atividades da FEHB, o plano de trabalho e orçamento para o ano
subsequente e submetê-los ao Conselho Diretor;
d- Representar a FEHB.
Art.12 – O Diretor da FEHB oficializará as medidas administrativas através de portarias, ouvido o
Conselho Diretor, sempre que o assunto fugir à rotina administrativa.
Art.13 – Ao Vice-Diretor da FEHB, compete:
aAuxiliar o Diretor na administração da FEHB, criando condições para que sejam atingidas
suas finalidades;
bParticipar na definição das Chefias dos Setores Técnicos, e os auxiliares administrativos,
ouvido o Conselho Diretor;
cAuxiliar na elaboração do relatório anual das atividades da FEHB , o plano de trabalho e
orçamento para o ano subsequente e submetê-los ao Conselho Diretor;
dRepresentar a FEHB na ausência do Diretor ou por sua designação.
Art.14 – Compete às Chefias de Setores Técnicos:
a- Propor ao Diretor da FEHB os programas e projetos;
b- Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos programas e projetos;
c- Fornecer ao Diretor da FEHB subsídios para a elaboração do relatório anual;
d- Encaminhar ao Diretor da FEHB, com a devida antecedência, as necessidades dos Setores
Técnicos;

e- Encaminhar a Gerência Administrativa os elementos necessários para os registros
administrativos e contábeis do setor;
f- Colaborar com o Diretor da FEHB na administração do setor.
Art.15 – O Gerente Administrativo, as Chefias de Setores Técnicos, Secretário e auxiliares
administrativos subordinam-se ao Diretor da FEHB, cumprindo e fazendo cumprir as normas
estabelecidas pelo Conselho Diretor.
CAPÍTULO IV – DAS ATIVIDADES DA FEHB
Art.15 – Cabe à FEHB dar suporte às atividades regulares de ensino, criar condições e promover
estágios, cursos e atividades de qualificação e requalificação para alunos, profissionais, criadores e
outros interessados da comunidade.
Art.16 – Os programas de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional a serem
desenvolvidos na FEHB deverão ter aprovação prévia do Conselho Diretor, ouvidas as Chefias dos
Setores Técnicos envolvidos.
§ 1o. - O Conselho Diretor somente analisará programas, projetos e outras atividades regularmente
aprovados pela Câmara Departamental ou órgãos interessados.
§.2o – Os programas, projetos e outras atividades a serem desenvolvidas devem especificar a
duração, área física, pessoal envolvido, serviço e animais a serem utilizados.
§ 3o. – O ônus das atividades de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional,
correrão por conta dos Departamentos ou órgãos proponentes.
Art.17 – A prestação de serviços à comunidade, bem como a venda de produtos da FEHB, serão
disciplinadas pelo Conselho Diretor, respeitada a legislação em vigor.
§ único: O resultado financeiro da prestação de serviços e da venda de produtos será administrado
pela Escola de Veterinária ou pela fundação conveniada.
Art.18 – Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pelo Conselho Diretor e em
segunda instância, pela Congregação da Escola de Veterinária da UFMG.
Art.19 – O presente regimento só poderá ser modificado pela Congregação, ouvido o Conselho
Diretor.
Art.20 – Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pela Congregação da
Escola de Veterinária da UFMG, revogadas as disposições em contrário.

