UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
REALIZADA DIA 13/11/2014
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, no Auditório
do Departamento de Zootecnia, 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, Cíntia Labussíere Nakayama, Diogo Gonzaga Jayme,
Ricardo Reis e Silva, Paula Adriane Perez Ribeiro, Matheus Anchieta
Ramirez, o representante dos técnicos administrativos, Gabriel
Francisco de Oliveira Alves, os representantes discentes dos pósgraduandos Ana Paula Liboreiro Brustolini e Diego Pereira Vaz, e os
representantes discentes dos graduandos Franklin Batista Costa e
Pollyanna de Oliveira Lopes Santos que tomaram as seguintes
deliberações: PAUTA: Após verificação do quórum, o prof. Kleber
Campos cumprimentou a todos e iniciou a reunião, seguindo a ordem
do dia: (1) Deliberação dos assuntos tratados na reunião da
Assembleia Departamental: (A) Reestruturação do Curso de Graduação
e da Área de Aquacultura da EV/UFMG: O prof. Kleber Campos fez breve
apresentação do assunto e informou que após ampla discussão o
Departamento deliberou pela consulta ao Colegiado de Graduação em
Aquacultura, antes de tomar partido sobre a indicação de nomes para a
comissão consultiva ao Diretor sobre a reestruturação do curso de
Aquacultura. O prof. Kleber apresentou ainda algumas considerações
feitas pelos professores Edgar de Alencar Teixeira, coordenador do
Colegiado do Curso de Graduação em Aquacultura que pontuou não ter
sido consultado formalmente pela Diretoria para posicionamento sobre
a criação da referida Comissão e do prof. Walter Motta Ferreira, que
propôs ao Departamento que demande ao citado Colegiado uma
manifestação formal sobre a situação geral do curso, com posições de
melhoria em relação aos pontos deficitários do mesmo. O prof. Kleber
colocou o assunto em discussão, e após algumas considerações, a
Câmara homologou a decisão da Assembleia, ratificando que o
Departamento solicite ao Colegiado de Graduação em Aquacultura a
elaboração de um documento com o diagnóstico do curso. Tal
documento deverá ser apreciado pela Assembleia Departamental, em
reunião do dia 27/11/2014, as 09h30min e subsidiará a opinião do
Departamento sobre o assunto. (B) Coordenação do Laboratório de
Nutrição (LABNUTRI): O prof. Kleber Campos apresentou brevemente a
situação do LABNUTRI, assunto que foi amplamente discutido em
Assembleia, a qual deliberou pela mudança da coordenação do
Laboratório. A Câmara referendou a decisão da Assembleia que elegeu,
por unanimidade, os professores Lúcio Carlos Gonçalves e Ana Luiza
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Costa Cruz Borges para os cargos de coordenador e subcoordenadora
do Laboratório de Nutrição Animal. A representante discente Ana Paula
Liboreiro sugeriu a emissão de “Nada Consta”, condicionado ao
cumprimento responsável do Regulamento do LABNUTRI. (3) Outros
Assuntos: A) Disciplina VET035 – Cinotecnia: O prof. Kleber Campos
apresentou a consulta do prof. Walter Motta Ferreira sobre a
possibilidade da disciplina VET035 voltar a ser ofertada pelo
Departamento, tendo em vista o interesse em contribuir com a mesma.
Em discussão, foi esclarecido pelo prof. Matheus Anchieta Ramirez que
após a reforma do currículo do Curso de Medicina Veterinária a citada
disciplina, que antes era ofertada pelo DZOO, passou a ser uma
disciplina
interdepartamental,
identificada
pelo
código
VET.
Considerando que a disciplina foi integralmente assumida pelo DCCV, a
Câmara deliberou pelo envio de ofício, ao coordenador da disciplina,
manifestando interesse em colaborar com a mesma. B) Apreciar o
pedido do prof. Walter Motta Ferreira - supervisão de estágio
profissional: O prof. Kleber Campos apresentou documento expedido
pelo prof. Walter Motta Ferreira, informando que supervisionará o
estágio profissional de doutorado de William Orlando Cardoso, de
origem equatoriana, no segundo semestre de 2015 e solicita uma carta
de ciência ao Departamento. Após considerações a Câmara entendeu
que poderá ser assinado um Termo de Adesão – Trabalho Voluntário,
visando melhor integração do estudante estrangeiro á Instituição. C)
Circ. 071/2014- GD: O prof. Kleber Campos apresentou a Circ.
071/2014 – GD e informou que será concedido abono da semana de
Natal ou de Ano Novo, segundo opção de interesse do servidor técnico
administrativo. Conforme deliberado pela Câmara, a planilha enviada
pela Diretoria da Escola será disponibilizada, na Secretaria do
Departamento, para que os técnicos administrativos do DZOO assinem
sua opção. (6) Aprovação dos projetos de extensão: O prof. Kleber
Campos apresentou brevemente os projetos: “Efeito de fatores bióticos
no crescimento de peixes”, e “Redação Científica”, ambos sob sua
coordenação. Após apreciação, foram aprovados. 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, 13
de novembro de 2014.
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