UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA DEPARTAMENTAL
REALIZADA DIA 13/11/2014, ÀS 09:00 HORAS
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 09h00min, no
auditório do Departamento de Zootecnia, foi realizada Assembleia
Departamental, sob a presidência do professor Kleber Campos Miranda
Filho, chefe do Departamento de Zootecnia, e na presença dos seguintes
professores: Ana Luiza Costa Cruz Borges, Cintia Labussière Nakayama,
Daniela Chemim de Melo Hoyos, Décio Souza Graça, Denise Aparecida
Andrade Oliveira, Diogo Gonzaga Jayme, Edgar de Alencar Teixeira, Eduardo
Maldonado Turra, Eloisa de Oliveira Simões Saliba, Fabiano Alvim Barbosa,
Fábio Luiz Buranelo Toral, Idalmo Garcia Pereira, Joana Ribeiro da Glória,
Leonardo Bôscoli Lara, Leonardo José Camargos Lara, Lúcio Carlos
Gonçalves, Matheus Anchieta Ramirez, Paula Adriane Perez Ribeiro, Ricardo
Reis e Silva, Ronaldo Braga Reis, Walter Motta Ferreira, os representantes
dos servidores técnicos administrativos Suellen Cristina Moreira de Sales e
Gabriel Francisco de Oliveira Alves, a representante discente dos pósgraduandos Luciana Freitas Guedes. Justificaram as ausências os
professores Iran Borges, Sandra Gesteira Coelho e Dalton de Oliveira Fontes.
PAUTA (1): Reestruturação do Curso de Graduação e da Área de
Aquacultura da EV/UFMG – O professor Kleber apresentou a solicitação da
Diretoria de sugestão de nomes de docentes para compor a Comissão que
avaliará proposta de reestruturação do Curso de Graduação e da área de
Aquacultura, feita pela Circ. 66/2014-GD, tendo em vista essa decisão
tomada na reunião da Congregação, em 29/10/2014. O prof. Kleber
informou ainda que o Diretor demonstrou preocupação com o curso,
baseando-se nos indicadores de evasão e retenção do mesmo. O prof. Edgar
de Alencar Teixeira informou que o Diretor inquiriu o Colegiado de
Graduação
de
Aquacultura
sobre
alguns
dados
oriundos
do
acompanhamento e avaliação do curso de Aquacultura, porém não solicitou
formalmente um posicionamento sobre a criação da referida Comissão. A
profa. Paula Adriane Perez Ribeiro comunicou que o Colegiado de
Aquacultura elaborou propostas de ações que visam á melhoria dos
resultados dos indicadores do curso, porém estas não foram ouvidas. A
profa. Sandra Gesteira Coelho, Vice Diretora, fez uma breve explanação
sobre os motivos que levaram á proposta da Comissão de reestruturação do
curso e área de Aquacultura, que foram: os resultados apresentados pelo
ingressante no curso apontam para um perfil que diverge da formação
pretendida pelo curso, que o custo aplicado na formação destes alunos
resultou em dispêndio, até o momento, dado a insuficiente formação de
profissionais egressos e que os indicadores de retenção e evasão são
bastante desfavoráveis. O prof. Walter Motta manifestou-se contra a decisão
tomada pela Diretoria de aprovar na Congregação o alvitre de formar uma
Av. Antônio Carlos, 6627 – Campus da Pampulha - Caixa Postal 567 - CEP 31123-970 - Belo Horizonte, MG - Brasil
Fone (31) 3499-2172 - Fax (31) 3499-2168 - zootec@vet.ufmg.br – www.vet.ufmg.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

Comissão de natureza consultiva ao Diretor, sem antes consultar o Órgão
Colegiado do Curso e apresentou a sugestão de que a Assembleia
Departamental demande ao Colegiado de Graduação em Aquacultura que se
manifeste formalmente sobre a situação geral do curso e recomende
estratégias de melhorias para o mesmo. A proposta foi posta em votação e
aprovada com 21 votos favoráveis e uma abstenção. (2): Coordenação do
Laboratório de Nutrição do Departamento de Zootecnia da EV/UFMG. O
Prof. Kleber fez breve esclarecimento sobre a situação do Laboratório de
Nutrição Animal, informando que o laboratório receberá um servidor técnico
administrativo, no início de dezembro, compondo equipe de trabalho com o
servidor Antônio Arymatéia Monteiro que adiou pedido de aposentadoria. Em
relação á coordenação do laboratório, o prof. Leonardo Bôscoli Lara foi
consultado sobre interesse em entregar o cargo de coordenador
administrativo financeiro ao que o mesmo manifestou-se favoravelmente. O
prof. Lúcio Carlos tomou a palavra, apresentando um levantamento de
quatro páginas e meia, relativo ás pendências e demandas do Laboratório,
enfatizando a urgência de providências para a solução das mesmas. O prof.
Walter Motta lembrou que redigiu o Regulamento do Laboratório quando
participou de sua coordenação, o qual poderá ser revisado e posto em
prática. O prof. Lúcio Carlos manifestou seu interesse em assumir a
coordenação do laboratório e fez a indicação da profa. Ana Luiza Costa Cruz
Borges para subcoordenadora. Em seguida, a profa. Ana Luiza foi
consultada, aceitando a indicação. Posto em votação, todos os presentes
votaram favoravelmente a indicação. Os professores Lúcio Carlos Gonçalves
e Ana Luiza Costa Cruz Borges foram eleitos, por unanimidade, para os
cargos de coordenador e subcoordenadora do Laboratório de Nutrição
Animal do Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária da UFMG.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que vai assinada pelo
chefe do Departamento de Zootecnia.
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2014.
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