UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
REALIZADA DIA 21/08/2014

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, reuniu-se a Câmara Departamental, sob a
presidência do Chefe do Departamento, Professor Kleber Campos Miranda Filho, com a participação dos
professores Ana Luiza da Costa Cruz Borges, Cintia Labussière Nakayama, Diogo Gonzaga Jayme, Nelson
Carneiro Baião e Paula Adriane Perez Ribeiro, e o representante dos técnicos administrativos, Gabriel
Francisco de Oliveira Alves. Após verificação do quórum, o prof. Kleber Campos Miranda cumprimentou
a todos e deu início a reunião. PAUTA: (1) Aprovação das atas das reuniões de Câmara Departamental
de 05/06/2014 e 10/06/2014: Após análise, as atas foram aprovadas por unanimidade. O prof. Kleber
propôs fazer alteração do item nº 2 da pauta, para Comunicações, a fim de compartilhar alguns assuntos
tratados na reunião da Congregação, do dia 13 de agosto de 2014, com o que todos concordaram. (2)
Comunicações: a) O prof. Kleber informou que na votação para a cessão da Fazenda de Pedro Leopoldo,
realizada em reunião da Egrégia congregação, houve maioria de votos contrários à cessão e o resultado
foi favorável à doação. b) O prof. Kleber informou que o prof. Walter Motta Ferreira foi agraciado com o
Prêmio Sociedade Brasileira de Zootecnia durante a 51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Zootecnia. c) O prof. Kleber falou da possibilidade de extinção do relatório individual de avaliação
docente (INA), como instrumento de avaliação, e que já estão sendo providenciadas outras formas de
avaliação das atividades docentes. d) O prof. Kleber comentou sobre os novos procedimentos de
segurança adotados pela Escola de Veterinária, em dias de jogos no Estádio do Mineirão. e) O prof.
Kleber apresentou a servidora Luciana Martins da Silva, que assumiu, no mês de agosto, as atividades da
secretaria do departamento de Zootecnia, até o retorno do servidor Marcos Antônio de Araújo,
secretário do departamento, que está de licença médica por tempo indeterminado. f) O prof. Kleber
apresentou a sugestão de convidar o prof. Renato de Lima Santos, diretor da Escola de Veterinária, para
participar de uma assembléia departamental, para apresentar o departamento de Zootecnia, tendo em
vista que a Direção da Escola solicitou um diagnóstico quantitativo do departamento, a ser apresentado
em reunião de Congregação. A profa. Ana Luiza comentou a importância da descrição qualitativa das
atividades do item “Administração”, da planilha de diagnóstico, visto que apenas números não
revelariam aspectos muito relevantes. g) O prof. Kleber comunicou o envio de ofício á CPPD, tratando da
demanda de 03 (três) vagas docentes para o departamento de Zootecnia. Falou ainda do pedido á CPPD
de contratação do 1º colocado do último concurso para professor substituto da área de Melhoramento
Genético e Extensão Rural, para atuar no lugar do professor substituto Arthur Francisco Araújo
Fernandes que não renovou o contrato para o 2º semestre de 2014. h) O prof. Kleber apresentou a
sugestão de atualização do mural de fotos dos servidores do departamento, visto que o mural é um
instrumento eficiente de informação sobre o departamento. i) O prof. Kleber falou sobre o pedido feito
a Diretoria para a melhoria do auditório do departamento, além de salas de aula de graduação e pósgraduação, que necessitam de reformas. (3) Pedido de dispensa de participação na Comissão de
Avaliação Final dos Estágios Probatórios, dos professores Adalgiza Souza Carneiro de Rezende e
Ronaldo Braga Reis: O prof. Kleber apresentou um documento enviado pelos dois professores acima
referidos com o pedido de dispensa e justificativa para a mesma. A Câmara deferiu a dispensa. (4)
Designação da Comissão de Avaliação Final dos Estágios Probatórios: Em consequência da dispensa de
participação dos professores Adalgiza Souza Carneiro e Ronaldo Braga Reis na citada Comissão, o prof.
Kleber solicitou, à Câmara, a indicação de nomes para substitui-los. Foram indicados os nomes da Profa.
Ana Luiza Costa Cruz Borges, para presidente e do prof. Nelson Carneiro Baião para comporem a
Comissão de Avaliação Final dos Estágios Probatórios. Aprovado. (5) Projeto de Pesquisa: “Grupo de
estudos avícolas”, coordenado pelo Prof. Leonardo José Camargos Lara: Prof. Kleber apresentou o
projeto brevemente que seguiu para a apreciação de todos. Aprovado. (6) Projeto de Extensão:
“Programa de Assessorias de Comunicação nas Unidades da UFMG”, coordenado pelo Profª. Sandra
Gesteira Coelho: O prof. Kleber procedeu á leitura do título do projeto que foi repassado para vistas
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pelos membros da Câmara. Aprovado. (7) Projeto de Extensão: “Na onda da Aquacultura, um
mergulho nos organismos aquáticos na UFMG”, coordenado pelo Profª. Daniela Chemim de Melo
Hoyos: O prof. Kleber apresentou o projeto, cujo formato é o de um programa de rádio, prof. Nelson
Carneiro Baião comentou a relevância dos projetos extensionistas ao ampliar a abrangência do
conhecimento para além da universidade. Aprovado. (8) Viagem da disciplina APIAQUA, de 08 a
13/09/2014, sob a coordenação da Profª. Cíntia Labussière Nakayama: Prof. Kleber apresentou
brevemente a viagem, comunicando a importância desse evento dentro do curso de graduação. Foi
aprovado. (9) Progressão horizontal da Profª. Cintia Labussiére Nakayama, do nível I para o nível II, da
classe de Adjunto: Após a apreciação do pedido de progressão funcional da Profª. Cintia Labussière
Nakayama, do nível I para o nível II, classe de Adjunto, o mesmo foi aprovado. (10) Apreciação dos
pedidos de férias: a) Pedido de férias, exercício 2015, do Prof. Dalton de Oliveira Fontes; b) Alteração de
férias, exercício 2014, da Profª. Eloisa de Oliveira Simões Saliba: O prof. Kleber apresentou os pedidos de
férias com respectivas justificativas. Prof. Diogo sugeriu que o Departamento solicitasse ao professor
com previsão de férias durante o período letivo, a elaboração de um documento onde conste a
indicação do nome e ciência do professor substituto, bem como dar ciência ao Colegiado de Graduação,
por meio de cópia desse documento, da ausência do professor, por motivo de férias. A Profa. Ana Luiza
frisou que a recomendação que deve ser feita é a de que as férias sejam usufruídas fora do período
letivo e que só excepcionalmente tal fato dever ocorrer. Após as considerações os pedidos foram
aprovados. (11) Apreciar o relatório parcial de estágio probatório - 18 meses - da Profª. Daniela
Chemim de Melo Hoyos: O prof. Kleber apresentou o relatório que seguiu para apreciação dos
membros da Câmara. O relatório será encaminhado para o parecer da tutora, profa. Denise Aparecida
Andrade de Oliveira. (12) Apreciar o relatório parcial de estágio probatório - 18 meses - do Prof.
Walter Motta Ferreira: O prof. Kleber apresentou o relatório, com vistas aos membros da Câmara.
Considerou-se que por se tratar de estágio probatório de professor titular, faz-se necessário à avaliação
do relatório por um professor titular também, assim foi indicado o nome da profa. Cleuza Maria de Faria
Rezende para avaliação como tutora. Após procedeu-se a discussão de nomes para compor a Comissão
de Avaliação dos Relatórios Parciais de Estágio Probatório de Professor Titular. O prof. Kleber fará um
levantamento dos nomes dos professores titulares da Escola de Veterinária, e após seleção os mesmos
serão oficialmente comunicados. Foram indicados os nomes dos professores: Martinho de Almeida e
Silva, do Departamento de Zootecnia, Romário Cerqueira Leite e Francisco Carlos Faria Lobato, do
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. (13) Apreciar o relatório final de estágio pósdoutoral do discente Artur Canella Avelar orientado pelo Prof. Walter Motta Ferreira: O prof. Kleber
apresentou brevemente o relatório, comunicando que o aluno Artur Canella Avelar solicitou uma
declaração ou certificado de que esteve vinculado ao departamento de Zootecnia, para a realização de
seu estágio pós-doutoral, no período de 01/08/2008 a 31/07/2009. Aprovado. (14) Outros Assuntos: a)
O prof. Kleber apresentou o projeto de extensão “Cooperação institucional junto ao meio ambiente
produtivo nacional entre a SEVA Engenharia Eletrônica S/A e a Escola de Veterinária da UFMG,
coordenado pelo prof. Diogo Gonzaga Jayme que o explicou detalhadamente. O prof. Kleber sugeriu a
inclusão de um item sobre segurança. Após considerações o projeto foi aprovado com a ressalva de
adição de cláusula de não responsabilidade da Escola de Veterinária sobre os equipamentos da referida
empresa. b) O prof. Kleber apresentou o projeto de pesquisa “Efeitos da suplementação dietética de
vitamina C na qualidade de ovos e espermatozoides da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)”,
coordenado pelo professor Ronald Kennedy Luz. Aprovado. c) Foram apresentados os projetos de
extensão – “II Ciclo de Palestras 3rLab”, coordenado pelo professor Ronaldo Braga Reis e “1ª Semana
Acadêmica de Aquacultura - UFMG”, coordenado pelo professor Kleber Campos Miranda Filho.
Aprovados. d) Prof. Kleber apresentou documento enviado pelo prof. Martinho de Almeida e Silva,
solicitando a anuência do departamento para supervisionar o “Estágio de Pós Doutorado” de Fabiana
Ferreira, no período de 01/03/2015 a 28/02/2016, desenvolvendo o projeto: “Interação genótipo x
ambiente, digestibilidade e exigência de aminoácidos essenciais em diferentes grupos genéticos de
codornas de corte sob o conceito de proteína ideal”. Deferido. e) Prof. Kleber apresentou o
Regulamento da Residência integrada em Medicina Veterinária da UFMG, e ponderou a possibilidade de
criação de curso de Residência em Zootecnia na modalidade de ensino de pós graduação latu sensu.
Após discussão, foi recomendado o envio de cópia do citado regulamento por e-mail aos professores do
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departamento de zootecnia para sugestões. f) O prof. Kleber apresentou brevemente a pauta sobre a
coordenação do Laboratório de Nutrição – LABNUTRI que conforme decisão da Assembleia
Departamental, do dia 10/10/2013, a professora Eloisa de Oliveira Simões Saliba foi designada para a
coordenação técnica e para a coordenação Administrativo financeira designou-se o professor Leonardo
Bôscoli Lara. O prof. Kleber relatou ainda a atual situação do laboratório e evidenciou a necessidade de
melhoria na gestão do laboratório e nas relações de trabalho. Após muitas considerações, a Câmara
sugeriu a convocação dos coordenadores para uma reunião para explicitar a forma de atuação até o
momento. g) O prof. Kleber solicitou à Câmara Departamental a permissão de uso temporário da área
próxima ao Laboratório de Aquacultura – LAQUA, para instalação de estufas para realização de
pesquisas com camarão marinho. Informou ainda que a execução da instalação será coordenada pelo
prof. Kleber Campos Miranda Filho, e que os recursos estão aprovados no CNPq/processo 483564/20133 Edital Universal 14/2013. h) O prof. Kleber comunicou a necessidade de designação de professores do
departamento para as Aulas Práticas Integradas de Campo e Atividade Integradora de Formação, do 2º
semestre de 2014. Foram indicados os professores Décio Souza Graça e Ricardo Reis e Silva/Nutrição
Animal, Diogo Gonzaga Jayme/Forragicultura e Sandra Gesteira Coelho/Bovinocultura de leite para APIC
do 8º período, a ser realizada na cidade de Biquinhas/MG, no período de 31/08 a 06/09/2014; Décio
Souza Graça e Ana Luiza Costa Cruz Borges/Nutrição Animal, Diogo Gonzaga Jayme e Lúcio Carlos
Gonçalves/Forragicultura, e Geraldo Helber Batista Maia Filho/Bovinocultura de Corte para APIC do 9º
período, na cidade de Unaí/MG, no período de 02 a 08/11/2014; Foram designados para a AIF do 10º
período, na cidade de Pompéu, Ricardo Reis e Silva/Nutrição Animal, no período de 18 a 21/09 e 13 a
16/11/2014 e Diogo Gonzaga Jayme/Forragicultura, para o período de 13 a 16/11/2014. O Prof. Kleber
Campos de Miranda Filho agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, lavrei a
presente ata, que segue assinada pela Secretária, Chefe do Departamento de Zootecnia e demais
presentes. Belo Horizonte, 21 de agosto de 2014.

Luciana Martins da Silva
Secretaria Depto de Zootecnia

Prof. Kleber Campos Miranda Filho
Chefe Depto de Zootecnia
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