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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 26/03/2012
Pauta do dia:
 Aprovação da ata do dia 19/09/2011;
 Credenciamento dos Professores junto ao Colegiado de Pós-Graduação e o novo
Qualis;
 Prestação de Serviços do DMVP;
 Outros assuntos.
Às quatorze horas e dois minutos do dia 26 de março de 2012, na sala B209, reuniu-se a
Assembleia Departamental sob a presidência do Prof. Rômulo Cerqueira Leite.
Estiveram presentes os seguintes professores: Danielle Ferreira de Magalhães Soares,
Francisco Carlos Faria Lobato, Israel José da Silva, Jenner Karlisson Pimenta dos Reis,
João Paulo Amaral Haddad, José Ailton da Silva, José Sérgio de Resende, Luciano dos
Santos Rodrigues, Marcos Bryan Heinemann, Marcos Xavier Silva, Nelson Rodrigo da
Silva Martins, Nivaldo da Silva, Paulo Roberto de Oliveira, Pedro Lúcio Lithg Pereira,
Romário Cerqueira Leite e Zélia Inês Portela Lobato. Presente também a representante
discente Prhiscylla Sadanã Pires. Havendo quórum, o Professor Rômulo Cerqueira Leite
deu início à reunião colocando em aprovação a ata do dia 19/09/2012 que foi
aprovada com abstenção da representante discente Prhiscylla Sadanã Pires. Logo após,
o Presidente convidou o Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes - Coordenador do
Colegiado de Pós-Graduação para apresentação sobre o item 2 da pauta. Com isso o
Prof. Roberto Guedes fez uma exposição histórica sobre o Colegiado de Pós-Graduação
em Ciência Animal e dissertou a respeito dos principais órgãos que fomentam a PósGraduação no Brasil. Destacou a importância da CAPES e suas regras para que se
mantenha no Qualis 6 o curso de Ciência Animal. Explicou que para o Novo Qualis
2013 há uma definição de no mínimo 70% de professores permanentes com o restante
colaboradores. O Prof. Rômulo Cerqueira Leite expôs que participou do processo de
avaliação dos programas de pós-graduação e informou do ambiente de competitividade
existente. O Prof. José Ailton da Silva pediu a palavra e expôs acerca do tema de que a
comparação entre os cursos é desigual, demonstrou sua preocupação em relação ao
tamanho dos cursos e que precisa haver um planejamento de médio e longo prazo. Após
longa discussão, o Prof. Roberto Guedes expôs as duas propostas discutidas pelo
Colegiado e uma terceira com sendo uma proposta dele como coordenador. São elas: 1.
Comparação do Qualis novo com o antigo dos 54 docentes avaliados e aumento
proporcional dos critérios para Mestrado e Doutorado. 2. Congelar o credenciamento
por 01 ano e aguardar os novos critérios. 3. Aproximar os dois critérios (restritivos e
excludentes) para, em médio prazo os mesmos sejam fundidos, ou seja, subir o critério
do Mestrado. Após ampla discussão a Assembleia solicitou que o Colegiado faça
simulações para saber quantos docentes atenderiam aos novos critérios e que seja
apresentado este relatório ao DMVP, o que ocorrerá em abril/2012. Na sequência, o
Presidente iniciou as discussões do item 3 da pauta e expôs a importância da FEPMVZ
para a gestão do Departamento. Solicitou de todos reflexões sobre os seguintes pontos:
Pode-se ampliar o setor de diagnóstico do Departamento? Pode-se estruturar a Prestação
de Serviços? Explicou ainda sobre a ampliação da prestação de serviços para o público
externo e que os laboratórios poderiam ter como retorno a estruturação dos mesmos
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através de percentual arrecadado. O Prof. Rômulo Cerqueira Leite solicitou à Profª.
Danielle esclarecimentos sobre o funcionamento do Laboratório de Leishmaniose e a
proposta de continuidade, o que foi sugerido associar à FUNED e receber os exames
que a Fundação não tem capacidade de absorver. O Prof. José Ailton da Silva solicitou
retorno da comissão sobre os pontos levantados. A Profª. Zélia Inês Portela Lobato
pediu a palavra e disse ser preciso identificar o porquê dos levantamentos que já foram
feitos não serem implementados, destacou a importância do retorno para o laboratório
prestador do serviço como sendo um grande incentivo, bem como a diferenciação da
mão-de-obra para que seja ofertado um serviço profissional uma vez que o
Departamento pode realizar diagnósticos diferenciados dos laboratórios particulares,
vez que há tecnologias disponíveis para isso. O Prof. Rômulo Cerqueira Leite disse que
é preciso se posicionar se há interesse ou não. O Prof. Romário Cerqueira Leite lembrou
que os laboratórios têm que ter a perspectiva de credenciamento futuro, visando,
inclusive, certificações ISO. A representante discente Prhiscylla Sadanã Pires disse que
a comissão constatou que os professores não sabiam o potencial de produção dos seus
laboratórios. O Prof. Luciano dos Santos Rodrigues deu um retorno sobre o que o
Laboratório de Saneamento pode oferecer em termos de prestação de serviços e lembrou
que para implementação precisa de um funcionário. O Prof. Rômulo Cerqueira Leite
solicitou posições de quem participará ou não e solicitou programação para as
providências e um programa de implementação. O Prof. Francisco Carlos Faria Lobato
lembrou que é preciso fazer um levantamento das demandas que cada Laboratório pode
oferecer. O prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira questionou se a demanda do mercado é
conhecida. O Prof. Marcos Xavier Silva sugeriu que fossem informados os percentuais
para cada Laboratório e a forma do repasse para a verificação sobre o interesse em
participação e solicitou que as normas fossem repassadas. O Prof. João Paulo Amaral
Haddad defendeu a ideia de se trabalhar com um mercado especializado que oferece
certificações e não atendendo ao público em geral. Após as discussões o Prof. Rômulo
Cerqueira Leite solicitou à Profª. Danielle Ferreira de Magalhães Soares um retorno
sobre a FUNED, ao Prof. João Paulo Amaral Haddad que convide o Prof. Jorge Caetano
para que possa esclarecer dúvidas quanto aos credenciamentos dos Laboratórios e ao
Prof. Marcos Xavier Silva que estude as normas e as formas dos percentuais, bem como
um retorno da comissão para que o assunto volte a ser discutido. Finalizando, o Prof.
Rômulo Cerqueira Leite disse que enviou a centrífuga sorval para conserto e que o
liofilizador e a ultracentrífuga, como não têm conserto serão encaminhados para
desfazimento. Nada mais havendo a tratar, o Professor Rômulo Cerqueira Leite
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão e, para constar, eu, Renata Martins
Pelli Canhestro, Secretária do Departamento, lavrei a presente ata, que assino
juntamente com o presidente. Belo Horizonte, 26 de março de 2012.
RENATA MARTINS PELLI CANHESTRO
Secretária do Departamento
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