UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
REALIZADA DIA 27/11/2014
Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, na Sala
de Reuniões 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 Paula
Adriane Perez Ribeiro, Matheus Anchieta Ramirez, Diogo Gonzaga Jayme,
Daniela Chemim de Melo Hoyos, Helton Mattana Saturnino, Cintia
Labussière Nakayama, o representante dos servidores técnicos
administrativos, Gabriel Francisco de Oliveira Alves, e os representantes
discentes dos pós-graduandos, Ana Paula Liboreiro Brustolini e Diego
Pereira Vaz, que tomaram as seguintes deliberações: PAUTA: (1)
Comunicações: Notificação extrajudicial apresentada ao Colegiado de PósGraduação em Zootecnia, referente ao resultado do edital de seleção para
bolsista de pós-doutorado (PNPD/CAPES). (2) Deliberar sobre a pauta da
reunião de Assembleia: a) Of. COLGRADAQUA n.018/2014 - diagnóstico
resumido do curso de Aquacultura: A Câmara aprovou a indicação dos
nomes dos professores Kleber Campos Miranda Filho e Ronald Kennedy
Luz, para compor a Comissão de reestruturação do curso e área de
Aquacultura, conforme
deliberado
pela Assembleia. b) Ofícios
encaminhados pela CPPD sobre a alocação de vagas para o DZOO: A partir
do entendimento de que o Of. CPPD nº. 274/2014 indicou 02 vagas e que o
of. CPPD nº. 369/2014 indicou 03 vagas, a Secretaria da CPPD foi
consultada e confirmou a concessão de 05 vagas ao DZOO. Conforme
deliberação da Assembleia, a Câmara homologou e o Departamento enviará
ofício a CPPD, solicitando a realocação das vagas indicadas pelo Of.
274/2014, uma na área de Bovinocultura de Corte e uma na área de
Nutrição de Não-Ruminantes. (3) Apreciar o parecer da Comissão de
Apuração de reclamações dos discentes de Medicina Veterinária e
Aquacultura, sobre as disciplinas de ZOO034 e ZOO603: O prof.
Matheus de Anchieta Ramirez fez uma breve explanação sobre o parecer da
Comissão. A Câmara deliberou pelo envio de cópia do parecer para o
Diretório Acadêmico e Colegiado de Graduação em Medicina Veterinária,
solicitando a este as ementas das duas disciplinas. (4) Apreciar o Termo
de Adesão de Trabalho Voluntário em Aquicultura, sob a coordenação
da profa. Cintia Labussière Nakayama: O prof. Kleber Campos passou a
palavra a profa. Cintia que apresentou brevemente o Termo de Adesão e
plano de trabalho do discente João Victor da Silva Santos. Posto em
votação, todos foram favoráveis à aprovação. (5) Apreciar o projeto de
Prestação de Serviço: “Consultoria a ABCCCampolina”, sob a
coordenação do prof. Diogo Gonzaga Jaime: O prof. Kleber Campos fez
apresentação do projeto. Aprovado por unanimidade. (6) Apreciar os
projetos de extensão: a) “Genotipagem por DNA de animais da raça puro
sangue inglês visando à identificação genética e/ou confirmação de
genealogias”, sob a coordenação da profa. Denise Aparecida Andrade de
Oliveira. b) Grupo de Estudos em Tilapicultura - GET, coordenado pelo
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prof. Eduardo Maldonado Turra. Os projetos foram apresentados em bloco.
Todos favoráveis a aprovação. (7) Indicar nomes para representação
docente, no Colegiado de Graduação em Medicina Veterinária: O prof.
Kleber Campos apresentou o Of. COLGRAD N.042/2014 que informou o
término dos mandatos dos professores Idalmo Garcia Pereira e Sandra
Gesteira Coelho, como representantes no Colegiado de Graduação em
Medicina Veterinária, em 18/11/2014. Foram indicados os nomes dos
professores Fabiano Alvim, Diogo Gonzaga e Idalmo Garcia Pereira. Uma
vez que o prof. Fabiano Alvim já é representante no Colegiado, a Câmara
designou os professores, Idalmo Garcia Pereira e Diogo Gonzaga Jayme,
como representantes, titular e suplente, respectivamente, do Departamento
de Zootecnia no Colegiado de Graduação em Medicina Veterinária, com
mandato de 02 anos a partir de 19/11/2014. (8) Apreciar o Parecer da
profa. Ângela Maria Quintão Lana (tutora) sobre Relatório Final do
Estágio Probatório do prof. Idalmo Garcia Pereira (36 meses): Prof.
Kleber Campos fez a leitura do parecer emitido pela profa. Ângela Quintão
Lana que se manifestou favorável à aprovação do referido Relatório. Após
considerações, todos foram favoráveis à aprovação do parecer que será
encaminhado a Comissão de Avaliação Final dos Relatórios de Estágio
Probatório. (9) Apreciar o Parecer da Comissão de Avaliação Final dos
Relatórios de Estágio Probatório dos professores: Diogo Gonzaga
Jayme, Eduardo Maldonado Turra, Fabiano Alvim de Oliveira e Ricardo
Reis e Silva. O prof. Kleber Campos leu o parecer emitido pela Comissão
que se declarou favorável à aprovação dos relatórios. Posto em votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade e seguirá para apreciação da Egrégia
Congregação. (10) Outros Assuntos: a) Planilha do perfil docente: O prof.
Kleber Campos apresentou o pedido feito pela Diretoria, aos
departamentos, para envio de sugestões na elaboração da Planilha do perfil
docente, que tem o objetivo de padronizar e regulamentar a carreira
docente. O Departamento acatou as sugestões dadas pelo Departamento de
Medicina Veterinária Preventiva e enviará suas recomendações com base
no modelo adotado pelo DMVP. b) Pedido de criação de disciplina optativa –
VET013: Tópicos Especiais em Aquacultura II: Gestão Empresarial aplicada
a Aquacultura. O prof. Kleber Campos apresentou a solicitação de criação
da disciplina optativa VET013 e passou a palavra à profa. Daniela Chemim
de Melo Hoyos que justificou o pedido, tendo em vista a significativa
demanda de noções gerenciais, pelos discentes da graduação. Posto em
votação, o pedido foi aprovado por todos. 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, 27 de
novembro de 2014.
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