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ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG, REALIZADA EM 05.03.2012.
Pauta do dia:
1. Apreciação do processo de Progressão Horizontal da Profª. Danielle Ferreira de Magalhães
Soares;
2. Homologações:
a) Afastamento no país do prof. Andrey Pereira Lage para Brasília/DF, aprovado ad
referendum em 30/01/2012;
b) Afastamento no país do prof. Romário Cerqueira Leite para Teixeira de Freitas/BA,
aprovado ad referendum em 01/02/2012;
c) Afastamento no país do prof. Andrey Pereira Lage para Brasília/DF, aprovado ad
referendum em 27/02/2012;
d) Afastamento no país do prof. Andrey Pereira Lage para Florianópolis/SC, aprovado ad
referendum em 27/02/2012;
e) Encontro sobre Laringotraqueíte Infecciosa: as experiências no Brasil, a ser realizado no
dia 16/03/2012, aprovado ad referendum em 09/02/2012;
f) Simpósio Internacional de Doenças Infecciosas, Genéticas e Metabólicas dos Equídeos
(SINDEQ), a ser realização nos dias 24 e 25/08/2012, aprovado ad referendum em
09/02/2012.
3. Indicação do nome do participante da APIC 1/2012;
4. Indicação de um docente e um servidor técnico-administrativo para compor o Comitê Gestor
Operacional da Escola de Veterinária;
5. Comunicações;
6. Outros.
Às quatorze horas e oito minutos do dia 05 de março de 2012, na sala B 209, reuniu-se a Câmara
Departamental sob a presidência do Senhor Chefe do Departamento, Professor Rômulo Cerqueira
Leite, com a presença dos seguintes membros: Professores - Nelson Rodrigo da Silva Martins, SubChefe do Departamento; Romário Cerqueira Leite, Professor Titular; Israel José da Silva, José Sérgio
de Resende, Representantes dos Professores Associados, Danielle Ferreira de Magalhães Soares,
Representante dos Professores Adjuntos, Antônio Maria Claret Torres, Representante dos Professores
Assistentes e a servidora Graciela Kunrath Lima, Representante dos Servidores TécnicoAdministrativos. Presentes também os professores convidados: Francisco Carlos Faria Lobato,
Luciano dos Santos Rodrigues, Nivaldo da Silva e Pedro Lúcio Lithg Pereira. Havendo quórum, o
Professor Rômulo Cerqueira Leite deu início à reunião dando boas vindas ao novo ano letivo e
solicitou objetividade nas reuniões que acontecerão durante o mesmo e indicou o item 1 da pauta
colocando em apreciação do pedido de progressão horizontal da Professora Danielle Ferreira de
Magalhães Soares que foi aprovado. Na sequência foram homologados os pedidos de afastamento
no país dos professores Andrey Pereira Lage para Brasília/DF, aprovado ad referendum em
30/01/2012; Romário Cerqueira Leite para Teixeira de Freitas/BA, aprovado ad referendum em
01/02/2012; Andrey Pereira Lage para Brasília/DF, aprovado ad referendum em 27/02/2012 e Andrey
Pereira Lage para Florianópolis/SC, aprovado ad referendum em 27/02/2012. Homologados ainda os
projetos de Encontro sobre Laringotraqueíte Infecciosa: as experiências no Brasil, a ser realizado no
dia 16/03/2012, aprovado ad referendum em 09/02/2012 e Simpósio Internacional de Doenças
Infecciosas, Genéticas e Metabólicas dos Equídeos (SINDEQ), a ser realização nos dias 24 e
25/08/2012, aprovado ad referendum em 09/02/2012. Passando ao item 3 da pauta foi aprovado o
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nome do Prof. Luciano do Santos Rodrigues para participação da AIF do 7º período conforme
solicitação do CENEx por meio do Of. Cenex APIC 017/2011. O Prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira
solicitou a participação junto à APIC do 9º período e como não há previsão da participação do DMVP
a chefia irá solicitar junto ao CENEx a participação do referido professor. Em seguida foi lido o Of.
Nº 34/2012-GD solicitando a indicação de um docente e um servidor técnico-administrativo para
compor o Comitê Gestor Operacional da Escola de Veterinária e foram indicados os nomes do Prof.
Luciano do Santos Rodrigues e do servidor técnico-administrativo Nélson Éder Martins. Logo após,
atendendo ao item 5 da pauta foram feitas as seguintes comunicações: a) Ofício Circular 12/2011 da
Prograd sobre Bolsas de Monitoria 2012; b) Portaria nº 088/2011 da Reitoria que dispõe sobre
projetos de prestação de serviços referentes a cursos de Especialização da UFMG (que será
disponibilizada a todos por email); c) Of. Circular nº 002/2012-GD sobre a disponibilidade do
modem 3G para empréstimos; d) Ofício do Prof. Luiz Simeão do Carmo solicitando utilização dos
equipamentos e dependências do DMVP; e) Portarias nº 01 e 02 da CAPES em substituição das
Portarias Normativas nº 191 e 192 (que serão disponibilizadas a todos por email); f) Ofício da aluna
Bárbara Bruna R. O. Mendes do ICB solicitando cópia de duas chaves que foi negado pela Câmara
uma vez que as mesmas encontram-se na Portaria da Escola para disponibilização a todos aqueles que
estão autorizados; g) Of. nº 48/2012-GD solicitando a indicação de um docente para concorrer ao
Prêmio Frederico de Menezes Veiga, edição 2012, o qual foi indicado ad referendum em 27/02/2012
o nome do Prof. Israel José da Silva e a Câmara aprovou a indicação. Fora de Pauta: foi indicado os
nomes dos Professores Luciano dos Santos Rodrigues, Pedro Lúcio Litgh Pereira e Nivaldo da Silva
para comporem a comissão que examinará o Relatório INA/2011 antes da aprovação pela Câmara.
Foram aprovados os projetos de Iniciação Científica Voluntária intitulados “Desempenho de
Estações de Tratamento de Águas Residuárias Agropastoris e Agroindustriais quanto ao Atendimento
à Legislação Ambiental em Minas Gerais” da estudante Joyce da Cruz Ferraz Dutra; “Eficiência de
Filtro Mecânico na Remoção de Sólidos e Matéria Orgânica em Águas Residuárias de Suinocultura”
da estudante Marianna Rosa Resende; “Tratamento de Águas Residuárias de Suinocultura Utilizando
Reator Anaeróbio Compartimentado (ABR) em Escala Real” do estudante Lucas Alves Rodrigues e
“Determinação da Confiabilidade Operacional de Estações de Tratamento de Águas Residuárias
Agropastoris e Agroindustriais” da estudante Renata Rodrigues Sampaio, todos orientados pelo Prof.
Luciano dos Santos Rodrigues. Na sequência o Prof. Israel José da Silva solicitou a palavra e contou
do acidente ocorrido com uma aluna em seu Laboratório e explicou sobre os problemas gerados pelos
chuveiros lava olhos que devido a maneira como foram instalados não fornecem escoamento da água.
O Prof. Antônio Maria Claret Torres lembrou que esses serviços ou são executados ou precisam ser
cobrados dos órgãos competentes junto à UFMG. A servidora Graciela informou sobre a comissão
interna de saúde do servidor que está sendo implementada e solicitou que as demandas sejam
enviadas. O Presidente informou sobre o projeto SIBRATEC de parceria com o Departamento de
Zootecnia para construção do 3º andar no Bloco C, disse que o assunto já foi discutido em reuniões
anteriores confirmando a disponibilidade de R$ 850.000,00 para execução da obra, o projeto foi
aprovado pela Câmara. Depois disso o Prof. Rômulo Cerqueira Leite pediu licença à Câmara para se
retirar para que fosse discutida a aprovação do Relatório Final do seu processo de Estágio Probatório.
O Professor Nelson Rodrigo da Silva Martins assumiu a presidência e fez a leitura do Parecer Final
da Comissão que indicava pela aprovação, com base nisso a Câmara aprovou o processo.
Retornando à reunião o Prof. Rômulo reforçou o pedido de objetividade em seguimento às pautas
das reuniões e demonstrou os problemas que têm acontecido com os servidores técnicoadministrativos do DMVP, informou que irá solicitar a substituição de um servidor que encontra-se
lotado no Setor de Lavagem, aproveitando solicitou tratamento isonômico de cobranças para as
chefias diretas. O Prof. Romário Cerqueira Leite solicitou que o problema fosse mais detalhado e
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após ampla discussão a servidora Graciela Kunrath Lima informou que há casos diferentes entre os
servidores que realmente não se adaptam ao DMVP e entre aqueles em que faltam a distribuição de
tarefas pelas chefias. O Prof. Romário Cerqueira Leite sugeriu que se volte ao assunto para melhores
discussões. Finalizando o Prof. Rômulo Cerqueira Leite informou a todos que se encontram abertos
vários editais junto à FAPEMIG e CNPq, inclusive com disponibilidade para manutenção de
equipamentos de valores superiores a R$ 100.000,00 e solicitou que todos habilitem propostas. Nada
mais havendo a tratar, o Professor Rômulo encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. E,
para constar, eu, Renata Martins Pelli Canhestro, Secretária do Departamento, lavrei a presente ata,
que será assinada pelo chefe do departamento que presidiu a reunião e por mim. Belo Horizonte, 05
de março de 2012.
_______________________________________
RENATA MARTINS PELLI CANHESTRO
(Secretária do Departamento)

______________________________________
RÔMULO CERQUEIRA LEITE
(Chefe do Departamento)

