ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 08.10.2012.
Pauta do dia:
1. Apreciação das atas das reuniões realizadas em 17 e 24/09/2012;
2. Apreciação da solicitação do Prof. Eduardo Robson Gomes do ICA/UFMG para
credenciamento junto às linhas de pesquisa do DMVP;
3. Apreciação da destinação das vagas de Professores Visitantes;
4. Apreciação da solicitação do Prof. Luciano dos Santos Rodrigues para Progressão
Horizontal do nível 1 para o nível 2;
5. Aprovação de parecer de projetos de pesquisa;
6. Apreciação da solicitação de afastamento no país da Profª. Danielle Ferreira de
Magalhães Soares, no período de 22 a 27/10/2012, para o Rio de Janeiro/RJ;
7. Homologações:
a) Projeto Voar - Revigoramento populacional e monitoramento de papagaioverdadeiro (Amazona aestiva) em área do cerrado em Pedro Leopoldo, Minas
Gerais, coordenado pelo Prof. Nelson Rodrigo da Silva Martins;
b) afastamento no país do Prof. Rômulo Cerqueira Leite, no período de 28 a
30/09/2012, para Fortaleza/CE;
c) afastamento no país do Prof. Arildo Pinto da Cunha, no período de 02 a
05/10/2012, para São Carlos/SP.
8. Comunicações;
9. Outros assuntos.
Às quatorze horas e nove minutos do dia 08 de outubro de 2012, na sala B 209, reuniu-se a
Câmara Departamental sob a presidência do Senhor Chefe do Departamento, Professor Israel
José da Silva, com a presença dos seguintes membros: Pedro Lúcio Lithg Pereira, Subchefe
do Departamento, Romário Cerqueira Leite, Rômulo Cerqueira Leite, Professores Titulares;
Nivaldo da Silva, Paulo Roberto de Oliveira, Representantes dos Professores Associados;
Luciano dos Santos Rodrigues, Representante Suplente dos Professores Adjuntos, Antônio
Maria Claret Torres, Professor Assistente; a servidora Grazielle Cossenzo Florentino Galinari,
Representante Suplente dos Servidores Técnico-Administrativos e a representante discente
Prhiscylla Sadanã Pires. Presentes também os professores convidados: Andrey Pereira Lage,
Danielle Ferreira de Magalhães Soares, Jenner Karlisson Pimenta dos Reis, João Paulo
Amaral Haddad, José Ailton da Silva, José Sérgio de Resende, Marcos Bryan Heinemann e
Nelson Rodrigo da Silva Martins. Havendo quórum, o Professor Israel José da Silva deu
início à reunião colocando em apreciação as atas das reuniões realizadas em 17 e 24/09/2012
que foram aprovadas. Na sequência colocou-se em apreciação a solicitação do Prof.
Eduardo Robson Gomes do ICA na qual requer o seu credenciamento no Programa de PósGraduação em Ciência Animal na área de Medicina Veterinária Preventiva. O Prof. Israel
José da Silva informou que conversou com o Prof. Romário Cerqueira Leite e com o Prof.
Roberto Maurício Carvalho Guedes - coordenador do Colegiado de Pós-Graduação em
Ciência Animal, sobre os impactos para a área de Doenças Parasitárias e para o curso de PósGraduação, respectivamente. O Prof. Romário Cerqueira Leite solicitou a palavra e expôs a

situação do solicitante e disse que pensou na possibilidade dele atuar não na área de “chá de
plantas”, mas sim com moléculas derivadas de produtos vegetais como um novo projeto.
Informou que o referido professor inicialmente tentou o credenciamento junto ao ICB, mas
que lhe foi negado. O prof. Andrey Pereira Lage informou que deveriam ser analisados vários
pontos antes de aprovarem ou não a solicitação: 1º. o solicitante tem vários projetos
aprovados na sua área de atuação e que, provavelmente não os mudará pois já há alunos que
os desenvolvem e que precisam terminar os experimentos; 2º. lembrou que é possível a
continuidade dos projetos desenvolvidos em uma das linhas de pesquisa do DMVP, mas fez
considerações informando que num dado momento esse tipo de credenciamento foi um peso
imenso para o curso, questionou se o mesmo seria um professor colaborador ou efetivo; 3º.
questionou se, do ponto de vista do curso de pós-graduação, tal credenciamento seria
interessante para o DMVP. E, ao final, informou que o referido professor é altamente
produtivo, mas que não conhece os seus projetos e sugeriu que ele fosse convidado para
apresentar um seminário expondo seus projetos e como seria a logística para o seu
credenciamento. O prof. Francisco Carlos Faria Lobato informou que o professor não irá
trazer seus alunos para a Escola de Veterinária, pois os mesmos terminarão o curso no ICA.
Expôs que o Prof. Eduardo Robson Gomes está pensando nos futuros alunos em virtude da
futura extinção do curso de Pós-Graduação do ICA. Lembrou que o seu eventual
credenciamento não representa prejuízos para o curso de Pós-Graduação em Ciência Animal e
reforçou que o ICA faz parte da UFMG. O prof. Antônio Maria Claret Torres concordou e
reforçou a fala do Prof. Francisco. O prof. João Paulo Amaral Haddad solicitou que a resposta
ao prof. Eduardo, concedendo ou não a sua solicitação, seja o mais breve possível, pois o ele
aguarda a resposta desde o primeiro semestre. O Prof. Israel José da Silva colocou em
apreciação a sugestão do Prof. Andrey de convidá-lo para uma breve exposição de intenções e
todos concordaram. Em seguida o Prof. Israel José da Silva informou sobre a possível
disponibilidade de duas vagas para Professor Visitante que foram inicialmente concedidas ao
DMVP nas áreas de Imunologia Básica de Animais Aquáticos e Sanidade e Doenças de
Animais Aquáticos, mas que não foram preenchidas, pois a primeira vaga teve como
aprovado o candidato, Bruno dos Santos Alves Figueiredo Brasil, que não foi empossado por
motivos particulares e a segunda não teve inscritos para o concurso. Após ampla discussão a
Câmara deliberou por tentar o remanejamento das vagas para as disciplinas de Saneamento e
Epidemiologia. Atendendo ao item 4 da pauta foi apreciada a solicitação do Prof. Luciano
dos Santos Rodrigues para Progressão Horizontal, do nível 1 para o nível 2 da classe de
Professor Adjunto, que foi aprovada. Dando continuidade foram lidos e aprovados os
pareceres emitidos aos projetos de pesquisa intitulados: “Caracterização epidemiológica dos
animais recebidos no Centro de Triagem de Animais Silvestres de Belo Horizonte, Minas
Gerais, 2001-2011”, a ser desenvolvido pela aluna Ana Cláudia Parreiras de Freitas;
“Determinantes epidemiológicos de ectoparasitoses em estabelecimentos avícolas de postura
em Minas Gerais”, a ser desenvolvido pelo aluno Leandro do Carmo Rezende;
“Identificação e Ocorrência do Vírus da Imunodeficiência Bovina (BIV) no estado de Minas
Gerais”, a ser desenvolvido pela aluna Ana Paula de Souza Rodrigues; “Epidemiologia
molecular e desenvolvimento de vacinas contra patógenos emergentes da piscicultura
brasileira: Streptococcus dysgalactiae e Weissella sp”, a ser desenvolvido pelo aluno
Frederico Augusto de Alcântara Costa, este último aprovado após revisão pelo relator,
Prof. Marcos Xavier Silva, sobre as alterações sugeridas. Foi aprovada a solicitação de

afastamento no país da Profª. Danielle Ferreira de Magalhães Soares, no período de 22 a
27/10/2012, para o Rio de Janeiro/RJ. Foram homologados: a) Projeto Voar Revigoramento populacional e monitoramento de papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) em
área do cerrado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, coordenado pelo Prof. Nelson Rodrigo da
Silva Martins; b) afastamento no país do Prof. Rômulo Cerqueira Leite, no período de 28 a
30/09/2012, para Fortaleza/CE, aprovado ad referendum em 27/09/2012; c) afastamento no
país do Prof. Arildo Pinto da Cunha, no período de 02 a 05/10/2012, para São Carlos/SP,
aprovado ad referendum em 21/09/2012. Em comunicações foram lidos os seguintes ofícios:
a) Of. 009/2012-GER/ESC.VET. que informa sobre os procedimentos de identificação de
resíduos químicos perigosos não reaproveitáveis para fins de transporte rodoviário, tratamento
e disposição final externa; b) Of. Circ. nº 37/2012-GD que solicita o imediato desligamento
de redes domésticas sem fio; c) Of. Circ. COLGRAD. Nº 001/2012 que informa o
cumprimento do art. 7º da Resolução nº 01/2011; d) Of. Circ. nº 36/2012 que informa a
proibição de acesso de animais de companhia às dependências internas dos prédios da Escola
de Veterinária e do Hospital Veterinário. Fora de pauta foram apreciados e aprovados o
“Programa Comuni”, o projeto “Estruturação da Assessoria de Comunicação na Escola de
Veterinária - Fase 1”, coordenados pela Profª. Zélia Inês Portela Lobato; o projeto “Monitoria
das Disciplinas: Caracterização e Tratamento de Efluentes (MVP804) e Desenho Técnico
(MVP809)” e o projeto de extensão “Qualidade de água utilizada para consumo humano e na
produção agropecuária no município de Pompéu/MG”, coordenados pelo Prof. Luciano dos
Santos Rodrigues, o projeto “Atuações dos Médicos Veterinários na Saúde Pública - Pompéu
- MG”, coordenado pelo Prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira. Foram apreciados e aprovados os
seguintes afastamentos no país: a) do Prof. Romário Cerqueira Leite, no período de 29 a
30/10 para São Pedro/SP; b) do Prof. Andrey Pereira Lage nos períodos de 14 a 24/10/2012
para São Luís/MA, de 25 a 27/10/2012 para Chapecó/SC, e de 28/10 a 01/11/2012 para Porto
Alegre/RS; c) do Prof. Francisco Carlos Faria Lobato nos dias 30/10 e 01/11 para Santos/SP;
d) do Prof. Nelson Rodrigo da Silva Martins nos dias 24 e 25/10/2012 para Lavras/MG.
Finalizando o Prof. Romário Cerqueira Leite solicitou a palavra para informar que a tese de
Doutorado do seu orientando, Arildo Pinto da Cunha, havia sido indicada ao Prêmio TeseUFMG 2012. Nada mais havendo a tratar, o Professor Israel José da Silva 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 por mim, pelo Chefe do
Departamento que presidiu a reunião e pelos demais presentes. Belo Horizonte, 08 de outubro
de 2012.
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