UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
REALIZADA DIA 10/06/2014

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quatorze, se reuniram na
Sala de Reuniões do Departamento de Zootecnia, sob a presidência do
Chefe do Departamento, Professor Kleber Campos Miranda Filho, com a
participação dos professores Ricardo Reis e Silva, Diogo Gonzaga
Jayme, Paula Adriane Perez Ribeiro, Matheus Anchieta Ramirez, Helton
Mattana Saturnino, Leonardo Bôscoli Lara, Lúcio Carlos Gonçalves, o
representante dos pós-graduandos, Túlio Soares de Brito e o
representante dos técnicos administrativos, Gabriel Francisco de
Oliveira Alves, que tomaram as seguintes deliberações: PAUTA: 1)
Aprovação dos relatórios INA 2013 dos docentes do Departamento
de Zootecnia: Após breve apreciação, os relatórios foram aprovados por
unanimidade. 2) Escolha de dois representantes docentes do DZOO
junto ao Núcleo de Assessoramento à pesquisa/NAPq da Escola de
Veterinária em substituição dos professores Ana Luiza Costa Cruz
Borges e Venício José de Andrade. Prof. Kleber solicitou indicação de
representantes do Departamento no referido Núcleo, em função do
término do mandato dos atuais representantes, professores Ana Luiza
Costa Cruz Borges, titular e Venício José de Andrade, suplente. Foram
indicados os professores Ana Luiza Costa Cruz Borges e Lúcio Carlos
Gonçalves, titular e suplente, respectivamente, com mandato de dois
anos, a partir desta data. Aprovado.
3) Apreciação do projeto de
prestação de serviços do Laboratório de Aquacultura - LAQUA,
coordenado pelo Prof. Edgar de Alencar: Prof. Kleber apresentou
brevemente o projeto, passando a palavra ao Prof. Coordenador do
projeto Edgar que o explicou detalhadamente. Foi definida duração de
dois anos para o projeto, e no que diz respeito à comercialização de
produtos de origem animal foi definido que esta só poderá ocorrer com a
respectiva aprovação dos órgãos de inspeção pertinente ao tipo de
comercialização (municipal, estadual e federal). Após análise o projeto
foi aprovado. 4) Outros Assuntos: A) Prof. Lúcio Gonçalves solicitou
comprovação de sua atuação como representante de classe, junto ao
DZOO: em resposta a esta solicitação, ficou decidido enviar um ofício
(nº074/2014), onde consta a relação de todos os períodos em que o
prof. Lúcio atuou como representante de classe junto a Câmara do
departamento de Zootecnia. B) Apreciação do ofício do Prof. Edgar de
Alencar, coordenador do LAQUA, informando que a Profª. Lilian Viana
Teixeira entregou a coordenação da Unidade de Processamento de
Pescado do LAQUA: O prof. Kleber apresentou o ofício para ciência.
Após discussão foi decidido que será enviado um ofício a profª Lilian,
reconhecendo o seu afastamento e consequente liberação da sala que
ocupa no LAQUA, além de informar que será feita consulta à
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comunidade para eleger um novo coordenador para a Unidade. C)
Apresentação do pedido de férias da profa. Joana Ribeiro da Glória,
para o período de 13 a 27/08/2014. Aprovado. D) Apreciação do pedido
de progressão funcional do Prof. Matheus Anchieta Ramirez, do nível I
para o nível II, classe de Adjunto. Aprovado. O Prof. Kleber agradeceu a
presença de todos e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
ata, que segue assinada pelo Chefe do Departamento de Zootecnia e
demais presentes. Belo Horizonte, 10 de junho de 2014.

Prof Kleber Campos Miranda Filho
Chefe Depto de Zootecnia
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