ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 22.10.2012.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião realizada em 08/10/2012;
2. Comunicações;
3. Homologações:
a) Curso de Extensão para Treinamento em Técnicas Laboratoriais de Diagnósticos
de Aborto em Animais Domésticos, coordenado pelo Prof. Andrey Pereira Lage,
aprovado ad referendum em 10/10/2012;
b) II Simpósio Nacional sobre Brucelose e Tuberculose Animal, coordenado pelo
Prof. Andrey Pereira Lage, aprovado ad referendum em 10/10/2012;
c) Palestra Técnica “Resposta Imunológica e Controle de Doenças”, ministrada pela
Profª. Zélia Inês Portela Lobato, aprovada ad referendum em 10/10/2012;
d) afastamento no país do Prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira, nos dias 18 e 19/10/2012,
para Pompéu/MG, aprovado ad referendum em 15/10/2012.
4. Indicação de nomes dos professores que irão lecionar as disciplinas: Profissiografia do
Médico Veterinário, Metodologia da Pesquisa Científica e Estatística Aplicada à
Experimentação Animal, do Currículo Novo do Curso de Medicina Veterinária;
5. Apreciação quanto à renovação da opção pelo regime de 40 horas semanais de
trabalho, para o ano de 2013, do Médico Veterinário Nelson Éder Martins;
6. Apreciação do Termo de Trabalho Voluntário da aluna do curso de Medicina
Veterinária da FEAD, Vanessa Cristina Souza, no Laboratório de Bacteriologia
Aplicada, sob a orientação do Prof. Andrey Pereira Lage;
7. Indicação de novo membro efetivo da banca examinadora do concurso para Professor
Adjunto, área Doenças Infecciosas e Parasitárias dos Organismos Aquáticos com
ênfase em Imunologia, tendo em vista o ofício encaminhado à Diretoria pelo Prof.
Rômulo Cerqueira Leite requerendo sua substituição;
8. Apreciação dos critérios para o exame de qualificação da Pós-Graduação;
9. Apreciação e deliberação sobre as férias solicitadas pelos docentes em função da
alteração do calendário acadêmico do segundo semestre de 2012;
10. Confraternização de final de ano.
Às quatorze horas e nove minutos do dia 22 de outubro de 2012, na sala B 209, reuniu-se a
Câmara Departamental sob a presidência do Senhor Chefe do Departamento, Professor Israel
José da Silva, com a presença dos seguintes membros: Pedro Lúcio Lithg Pereira, Subchefe
do Departamento, Francisco Carlos Faria Lobato, Representante Suplente dos Professores
Associados, Nivaldo da Silva e Paulo Roberto de Oliveira, Representantes dos Professores
Associados; Luciano dos Santos Rodrigues, Representante Suplente dos Professores
Adjuntos, a servidora Graciela Kunrath Lima, Representante dos Servidores TécnicoAdministrativos. Justificou a ausência o Prof. Antônio Maria Claret Torres, Professor
Assistente. O Prof. Rômulo Cerqueira Leite, Professor Titular, encontra-se em gozo de férias.
Presentes também os professores convidados: José Ailton da Silva, José Sérgio de Resende,
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Marcos Bryan Heinemann e Nelson Rodrigo da Silva Martins. Havendo quórum, o Professor
Israel José da Silva deu início à reunião colocando em apreciação a ata da reunião realizada
em 08/10/2012 que foi aprovada por unanimidade. Na sequência fez as seguintes
comunicações: a) Ofício Prograd 014/2012 que dispõe sobre a alteração do Calendário
Acadêmico 2012/2; b) Of. Circ. nº 38/2012-GD que informa sobre o Inventário Patrimonial
da Escola de Veterinária - exercício 2012; c) Of. Circ. nº 39/2012-GD que solicita a
programação de aulas práticas em municípios externos à Grande BH, com as devidas
solicitações de veículos até o dia 31/10/2012; d) email da Coord. Gerência de Resíduos e
Higienização informando do treinamento de “Identificação de Resíduos Químicos para Fins
de Transporte Rodoviário, Tratamento e Disposição Final Externa”; e) Ofício Prograd 80/12
que dispõe sobre ampliação das cotas de monitoria de graduação; f) o Prof. José Ailton da
Silva informou que a tese de Doutorado da aluna Mariana Gontijo de Brito ganhou o Prêmio
Tese do Ministério da Saúde; g) O Prof. Nivaldo da Silva parabenizou o Prof. Luciano dos
Santos Rodrigues pela edição do caderno técnico. Informou que a Universidade de Alfenas
adotará o caderno técnico como livro básico para algumas disciplinas. Em seguida o Prof.
Israel José da Silva informou que fez o convite ao Prof. Eduardo Robson Gomes do ICA, para
que fizesse os devidos esclarecimentos sobre a sua solicitação de credenciamento no
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nas linhas de pesquisa do DMVP para
participar da presente reunião conforme decidido na última reunião de Câmara
Departamental. Informou ainda que o Prof. Eduardo Robson Gomes, na impossibilidade de
comparecer à reunião, estaria à disposição da Câmara através de vídeo conferência durante a
realização da referida reunião para uma conversa com os professores do DMVP. Iniciou-se
um amplo debate com algumas reflexões e considerações dos Professores Nivaldo da Silva,
José Ailton da Silva e Pedro Lúcio Lithg Pereira e ao final questionaram o Prof. Paulo
Roberto de Oliveira que, por ser o professor presentes da área de interesse do solicitante se
manifestou dizendo que seria uma contribuição importante para o Departamento. Demonstrou
interesse em trabalhar conjuntamente com o Prof. Eduardo podendo atuar inclusive como coorientador nos projetos a serem desenvolvidos. O Prof. Israel José da Silva colocou em
apreciação a solicitação do Prof. Eduardo e a Câmara Departamental aprovou o seu
credenciamento na área de Medicina Veterinária Preventiva do Programa de Pós-Graduação
em Ciência Animal com as seguintes recomendações: que as inscrições e as seleções dos
candidatos à orientação do Prof. Eduardo Robson Gomes sejam feitas atendendo aos critérios
do Colegiado de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da UFMG; que
os projetos sejam desenvolvidos dentro das linhas de pesquisa do DMVP e que o
credenciamento seja reavaliado periodicamente. O Prof. José Sérgio de Resende, votando em
nome do seu titular, se posicionou contra a aprovação do credenciamento e se justificou
dizendo que como existem outras atividades na Escola de Veterinária não concorda com o
credenciamento para que o Prof. Eduardo Robson Gomes atue somente na pesquisa. Na
sequência foram homologados: a) o Curso de Extensão para Treinamento em Técnicas
Laboratoriais de Diagnósticos de Aborto em Animais Domésticos, coordenado pelo Prof.
Andrey Pereira Lage, aprovado ad referendum em 10/10/2012; b) o II Simpósio Nacional
sobre Brucelose e Tuberculose Animal, coordenado pelo Prof. Andrey Pereira Lage, aprovado
ad referendum em 10/10/2012; c) a Palestra Técnica “Resposta Imunológica e Controle de
Doenças”, ministrada pela Profª. Zélia Inês Portela Lobato, aprovada ad referendum em
10/10/2012; d) o afastamento no país do Prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira, nos dias 18 e
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19/10/2012, para Pompéu/MG, aprovado ad referendum em 15/10/2012. Atendendo ao item
4 da pauta foram indicados e aprovados os nomes dos Professores Nivaldo da Silva, Marcos
Xavier Silva e João Paulo Amaral Haddad para lecionarem, respectivamente, as disciplinas
Profissiografia do Médico Veterinário, Metodologia da Pesquisa Científica e Estatística
Aplicada à Experimentação Animal, conforme solicitado pelo Of. Colgrad nº 25/2012, para
contribuir nas disciplinas do Currículo Novo do Curso de Medicina Veterinária. Dando
continuidade o Prof. Israel José da Silva expôs situação do regime de trabalho de 40 horas
semanais do Médico Veterinário Nelson Éder da Silva fazendo a leitura do Of. nº 455/2012GD. Informou que o servidor está lotado no DMVP e a extensão do contrato do referido
Médico Veterinário é no Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem
Animal. O Prof. Francisco Carlos Faria Lobato solicitou a palavra e fez um breve histórico de
como ocorreu a extensão do contrato de trabalho de 20 para 40 horas semanais e fez a defesa
da importância da permanência do servidor Nelson Éder da Silva para o DMVP. O Prof. José
Ailton da Silva reforçou a fala do Prof. Francisco manifestando o interesse do DMVP na
permanência do referido servidor durante as 40 horas semanais de trabalho caso o DTIPOA
opte por não continuar com a extensão do contrato de trabalho do referido servidor. A Câmara
Departamental deliberou por aceitar essa sugestão e caso o DTIPOA opte por não continuar
com a extensão do contrato de trabalho do referido servidor, a renovação do contrato, para o
ano de 2013, se dará no DMVP. Em seguida foi lida a solicitação do Prof. Andrey Pereira
Lage para apreciação da Câmara Departamental sobre o trabalho voluntário da aluna do curso
de Medicina Veterinária da FEAD, Vanessa Cristina Souza, no Laboratório de Bacteriologia
Aplicada. A Câmara Departamental aprovou a solicitação conforme Termo de Adesão ao
Trabalho Voluntário que encontra-se anexo à solicitação. Atendendo ao item 7 da pauta foi
indicado e aprovado o nome do Prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira como novo membro efetivo
da banca examinadora do concurso para Professor Adjunto, área Doenças Infecciosas e
Parasitárias dos Organismos Aquáticos com ênfase em Imunologia, tendo em vista o ofício
encaminhado à Diretoria pelo Prof. Rômulo Cerqueira Leite requerendo sua substituição. Foi
informado pelo Prof. Israel José da Silva que os novos critérios para o exame de qualificação
da Pós-Graduação encontrava-se no site do Colegiado e a Câmara Departamental retornou
informando que já os havia aprovado. Finalizando foram aprovadas, conforme solicitação
por meio do Of. nº 469/2012-GD as férias anteriormente solicitados pelos docentes em função
da alteração do calendário acadêmico do segundo semestre de 2012, nos períodos a saber: a)
Prof. Marcos Bryan Heinemann de 31/12/2012 a 29/01/2013; b) Profª. Danielle Ferreira de
Magalhães Soares de 17/12/2012 a 15/01/2013; c) Profª. Zélia Inês Portela Lobato de
31/12/2012 a 29/01/2013. Foram aprovadas também as solicitações de férias para os
seguintes professores: a) Jenner Karlisson Pimenta dos Reis de 21/01/2013 a 19/02/2013; b)
João Paulo Amaral Haddad de 02/01/2013 a 01/02/2013; c) José Sérgio de Resende de
14/01/2013 a 12/02/2013; d) Luciano dos Santos Rodrigues de 07/01/2013 a 21/01/2013; e)
Nelson Rodrigo da Silva Martins de 07/01 a 06/02/2013; f) Pedro Lúcio Lithg Pereira de
02/01/2013 a 15/02/2013; g) Romário Cerqueira Leite de 17/12/2012 a 30/01/2013; h)
Rômulo Cerqueira Leite de 02/01/2013 a 15/02/2013 e de 18/02/2013 a 03/04/2013. Foi
apreciada a sugestão de Confraternização de Final de Ano a ser realizada em 07/12/2012
(sexta-feira) que foi aprovada pela maioria. Fora de pauta foram apreciados e aprovados o
afastamento no país do Prof. Marcos Bryan Heinemann de 24/10/2012 a 29/10/2012 para
Botucatu/SP e o parecer emitido pelo Prof. José Ailton da Silva ao projeto de pesquisa
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intitulado “Custos associados à leptospirose e a neosporose bovina em fazenda de exploração
leiteira de Minas Gerais”, a ser desenvolvido pelo aluno Rafael Romero Nicolino. Nada mais
havendo a tratar, o Professor Israel José da Silva encerrou a reunião agradecendo a presença
de todos. E, para constar, eu, Renata Martins Pelli Canhestro, Secretária do Departamento,
lavrei a presente ata, que dato e assino, após sua aprovação, logo após ser assinada pelo
Presidente da Sessão que presidiu a reunião, membros da Câmara Departamental e pelos
demais presentes. Belo Horizonte, 22 de outubro de 2012.

______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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