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Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às
09h30min, 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 pós-graduandos Luciana Freitas Guedes.
Justificaram as ausências os professores Iran Borges, Sandra Gesteira
Coelho e Dalton de Oliveira Fontes. PAUTA (1): Diagnóstico do Curso de
Graduação em Aquacultura – O professor Kleber apresentou o ofício
nº18/2014, do Colegiado de Graduação do curso de Aquacultura, que
encaminhou documento com a descrição do panorama atual do curso de
Aquacultura, em atendimento à deliberação da Assembleia Departamental e
homologação da Câmara, em reunião do dia 13/11/2014. A profa. Paula
Adriane Perez Ribeiro, coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação
em Aquacultura, fez uma apresentação, aos membros da Assembleia
Departamental, referente à situação geral do curso, com recomendações de
melhorias. Após a explanação, a Assembleia discutiu os principais pontos
apresentados. O prof. Matheus Anchieta Ramirez sugeriu que o Colegiado de
Aquacultura faça um detalhamento das medidas de melhorias apresentadas,
objetivamente, pontuando o que e como serão viabilizadas, como por
exemplo, eventos, programas na rádio UFMG, vídeo institucional, tutoria,
etc. A profa. Denise Aparecida Andrade recomendou que o documento
informe quais os projetos de pesquisa desenvolvidos na área. O prof.
Ronaldo Braga Reis aconselhou que o Departamento peça à Diretoria a
inclusão da apresentação e do documento descritivo na pauta da reunião da
Egrégia Congregação. Em relação aos argumentos que motivaram a proposta
da Comissão de reestruturação do curso e área de Aquacultura, a
Assembleia demandou uma comparação com os indicadores, por exemplo,
de retenção e evasão de outros cursos novos. A profa. Adalgiza Souza
Carneiro propôs a comparação com o curso de geologia que já é um curso
consolidado, na UFMG, o prof. Iran Borges, sugeriu comparar com cursos de
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outras universidades também e prof. Fabiano Alvim indicou uma ferramenta
da administração de análise SWOT para o curso de Aquacultura, expandindo
para o ambiente externo da UFMG. O prof. Kleber pontuou que houve uma
mudança da proposta inicial da Comissão consultiva ao Diretor, de
fechamento do curso para proposta de mudanças e melhorias, sendo assim,
propõe a votação da indicação de dois nomes para a citada Comissão. Posto
em votação. A indicação foi aprovada com 15 votos favoráveis, 06 votos
contra e 01 abstenção. A Assembleia indicou os nomes dos professores:
Diogo Gonzaga Jayme, Kleber Campos Miranda, Ronald Kennedy Luz e
Simone Koprowski Garcia. Por unanimidade foram aprovados os nomes dos
professores Kleber Campos de Miranda e Ronald Kennedy Luz para
comporem a Comissão para avaliar proposta de reestruturação do curso de
graduação e área de Aquacultura da Escola de Veterinária da UFMG. (2):
Alocação de vagas pela CPPD, para o Departamento de Zootecnia: O prof.
Kleber Campos de Miranda apresentou os ofícios enviados pela CPPD,
comunicando o total de vagas alocadas para o departamento de Zootecnia.
Após consulta à secretaria da CPPD, a mesma ratificou que se tratava de 05
vagas alocadas, sendo 03 vagas indicadas pelo Of. CPPD n. 369/2014 e 02
vagas de natureza emergencial qualitativa, indicadas pelo Of. CPPD n.
274/2014. Após a comunicação à Assembleia, procedeu-se um amplo debate
sobre a alocação das vagas, considerando as perspectivas futuras para o
Departamento. Em conformidade com as prioridades do Departamento, e
considerando as 03 vagas do Of. CPPD n.369/2014, foi aprovada a alocação
de 01 vaga para a área de Extensão Rural e Setor Agrário, 01 vaga na área
de Aquacultura, sendo estas duas primeiras de caráter emergencial
qualitativa, e 01 vaga na área de Aquacultura, de reposição de vaga de
professor aposentado. Em relação as 02 vagas do Of. 274/2014, foi aprovada
a alocação de 01 vaga para a área de Bovinocultura de Corte e 01 vaga na
área de Nutrição de Não-Ruminantes. O prof. Kleber Campos de Miranda
agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, lavrei a
presente ata que vai assinada pelo chefe do Departamento de Zootecnia.

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2014.
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