ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 02.04.2012.
Pauta do dia:
1. Apreciação das atas das reuniões realizadas em 05/12/2011, 05/03/2012 e 19/03/2012;
2. Apreciação da solicitação do Prof. Marcos Bryan Heinemann para ministrar aulas de pósgraduação às segundas-feiras nos meses de março, abril e maio/2012;
3. Indicação de representantes (titular e suplente) junto ao Colegiado de Coordenação
Didática do Curso de Medicina Veterinária em substituição aos Professores Danielle Ferreira
de Magalhães Soares e Israel José da Silva, cujo mandato venceu em 14/03/2012;
4. Indicação de comissão composta pode 3 (três) professores para seleção dos monitores do
Projeto de Monitoria de Graduação 2012;
5. Indicação da banca de avaliação do concurso para Professor Adjunto da área de Micologia
Veterinária e Micotoxinas;
6. Indicação da banca de avaliação do concurso para Professor Adjunto da área de Doenças
Parasitárias dos Animais Domésticos na área de Helmintoses Veterinárias;
7. Definição da área para a distribuição da nova vaga de Professor Adjunto para o DMVP;
8. Apreciação do processo de Progressão Horizontal do Prof. Marcos Xavier Silva;
9. Apreciação do processo de Progressão Horizontal da Profª. Zélia Inês Portela Lobato;
10. Homologações:
a) Afastamento no país do prof. Marcos Xavier Silva para Brasília/DF, nos período de 28 a
30/03/2012, aprovado ad referendum em 20/03/2012;
b) Afastamento no país do prof. João Paulo Amaral Haddad, para Brasília/DF, no período de
29 a 30/03/2012, aprovado ad referendum em 27/03/2012;
11. Comunicações;
12. Outros assuntos.
Às quatorze horas e nove minutos do dia 02 de abril de 2012, na sala B 209, reuniu-se a
Câmara Departamental sob a presidência do Senhor Chefe do Departamento, Professor
Rômulo Cerqueira Leite, com a presença dos seguintes membros: Professores Nelson Rodrigo
da Silva Martins, Sub-Chefe do Departametno; Romário Cerqueira Leite, Professor Titular;
Israel José da Silva, José Sérgio de Resende (Suplente) e Paulo Roberto de Oliveira,
Representantes dos Professores Associados; Pedro Lúcio Lithg Pereira, Representante dos
Professores Adjuntos; a servidora Graciela Kuranth Lima, Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos e a representante discente Prhiscylla Sadanã Pires. Presentes
também os professores convidados: João Paulo Amaral Haddad, Luciano dos Santos
Rodrigues e Marcos Xavier Silva. Havendo quórum, o Professor Rômulo Cerqueira Leite
deu início à reunião colocando em apreciação as atas dos dias 05/12/2011, 05/03/2012 e
19/03/2012, que foram aprovadas.

O Presidente colocou o item 1 da pauta em discussão, expôs que mesmo havendo uma
deliberação anterior da Câmara Departamental no sentido de não se marcarem outros
compromissos nos dias reservados às reuniões alguns professores marcaram aula para a data.
O professor Marcos Bryan Heinemann solicitou a palavra e disse que consultou e não
encontrou normas que proibissem e que não vê problemas na ausência à reunião quando o
docente não é membro efetivo e somente convidado. O presidente expôs que a Câmara não
costuma negar as solicitações de exceções, desde que, seja previamente consultada. O Prof.
Israel José da Silva lembrou que há flexibilizações quanto às aulas para quem é ocupante de
cargos administrativos. O Prof. Francisco Carlos Faria Lobato disse que a Câmara deve estar
aberta às situações novas e que os casos não previstos devem ser trazidos às reuniões. O Prof.
José Sérgio de Resende informou que a Câmara tem perdido sua importante função que é a de
fiscalizar seus representados e que toda regra tem exceções desde que sejam trazidas à
Câmara com antecedência e justificativa. Foram sugeridas duas propostas para o assunto uma do Prof. Marcos Bryan Heinemann, que permite a liberação das segundas-feiras para
quem não é membro efetivo da Câmara e a outra do Prof. Francisco Carlos Faria Lobato que
sugere que sejam trazidos à Câmara com justificativa todos os casos não previstos. Após
ampla discussão foram colocadas em votação e a primeira proposta não obteve nenhum voto,
a segunda proposta obteve 05 (cinco) votos a favor e uma abstenção do Prof. Israel José da
Silva. Portanto, as segundas-feiras continuam reservadas às reuniões, devendo os casos não
previstos e necessários serem consultados à Câmara Departamental . Em seguida foi lido o
parecer da comissão encarregada de analisar o Relatório INA /2011, e partir dele o relatório
foi aprovado. No item 3 foram aprovados os Planos de Trabalho dos docentes propostos
para o ano de 2012. Na sequência foi apresentado o Projeto Monitoria 2012, coordenado pelo
Prof. Israel José da Silva, para 02 (duas) bolsas de monitoria - uma em saneamento e a outra
em doenças de suínos e o mesmo foi aprovado para envio à PROGRAD. Atendendo ao item
5 da pauta foi indicado o nome do Prof. Israel José da Silva em substituição ao nome do
Prof. José Oswaldo Costa para compor a comissão de avaliação parcial de desempenho da
Profª. Danielle Ferreira de Magalhães Soares. Foi indicada a comissão de avaliação final
de desempenho da Profª. Danielle Ferreira de Magalhães Soares que será composta pelos
Professores Pedro Lúcio Lithg Pereira, Marcos Bryan Heinemann e José Sérgio de Resende.
A Câmara indicou a comissão de avaliação parcial de desempenho do Prof. Luciano dos
Santos Rodrigues, que será composta pelos Professores Paulo Roberto de Oliveira, Pedro
Lúcio Ligth Pereira e José Sérgio de Resende. Dando continuidade foram colocados em
apreciação dos pedidos de progressão horizontal dos Professores Andrey Pereira Lage,
Francisco Carlos Faria Lobato, Israel José da Silva, José Ailton da Silva, José Sérgio de
Resende, Marcos Bryan Heinemann, Nelson Rodrigo da Silva Martins e Nivaldo da Silva,
sendo os mesmos aprovados. Na sequência foram homologados os pedidos de afastamento
no país dos professores Nivaldo da Silva para Uberlânda, no período de 18 a 19/03/2012,
aprovado ad referendum em 13/03/2012 e Nelson Rodrigo da Silva Martins para Lavras/MG,
no período de 19 a 20/03/2012, aprovado ad referendum em 16/03/2012. Fora de Pauta foi
aprovado o parecer emitido ao projeto intitulado “Desenvolvimento de uma vacina contra a
infecção intramamária por Staphylococcus aureus”, do aluno Fernando Nogueira de Souza.

O Presidente comunicou que na reunião de chefias realizada pela manhã foi informado que a
COPASA estaria regulamentando todas as redes de esgoto da UFMG, que se encontram
irregulares, para viabilizar o descarte dos dejetos. Informou que as atas das congregações
além de estarem disponíveis no site da Escola também se encontram na Secretaria do DMVP
para futuras consultas. Leu o jornal do CNPq informando o nome do novo ministro da
Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Marco Antonio Raupp. Depois disso o Prof.
Rômulo Cerqueira Leite franqueou a palavra e o Prof. Francisco Carlos Faria Lobato
informou sobre a reclassificação Qualis do Curso que será apresentada nas Assembleias dos
Departamentos, com isso o Presidente informou que convocará a mesma para a próxima
segunda-feira. O Prof. Romário Cerqueira Leite solicitou a palavra e comunicou que no dia
10/03/2012 teve que atender a uma solicitação de controle de infecção de carrapatos em
Tiradentes e que realizará uma palestra em Montes Claros no dia 24/03/2012 e solicitou
permissão para participar de bancas de avaliação em Seropédica/RJ no período de 28 a
30/03/2012, o que foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Professor Rômulo encerrou a
reunião agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Renata Martins Pelli Canhestro,
Secretária do Departamento, lavrei a presente ata, que será assinada pelo chefe do
departamento que presidiu a reunião e por mim. Belo Horizonte, 19 de março de 2012.

_______________________________________
RENATA MARTINS PELLI CANHESTRO
(Secretária do Departamento)

______________________________________
RÔMULO CERQUEIRA LEITE
(Chefe do Departamento)

