ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 17/12/2012.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião realizada em 26/11/2012;
2. Comunicações;
3. Homologações:
a) Indicação dos nomes dos Professores Luciano dos Santos Rodrigues e Marcos
Xavier Silva, titular e suplente, respectivamente, para composição do Colegiado de
Coordenação Didática do Curso de Aquacultura, com mandato de 02 anos, ad
referendum em 30/11/2012;
b) Plano de Trabalho e Projeto de Pesquisa para o triênio 2013/2015 da Professora
Adjunto Kelly Moura Keller, da área de Micologia Veterinária e Micotoxinas,
aprovado ad referendum em 05/12/2012;
c) Afastamento no país do Prof. Marcos Xavier Silva, no período de 14 a 18/12/2012,
para São João Del Rey/MG, aprovado ad referendum em 06/12/2012;
d) Afastamento no país do Prof. Jenner Karlisson Pimenta dos Reis, nos dias 11 e
12/12/2012, para Botucatu/SP, aprovado ad referendum em 07/12/2012;
4. Compra de insumos para manutenção do Laboratório de Cultivo Celular;
5. Distribuição da responsabilidade de cada laboratório/equipamentos;
6. Apreciação do parecer emitido ao projeto “Avaliação de risco das avermectinas na
carne bovina sob inspeção federal correlacionada as práticas de produção no Brasil
2002-2011”, a ser desenvolvido pela aluna Soraia de Araújo Diniz;
7. Apreciação do parecer emitido ao projeto “Leucose Bovina: Isolamento do vírus e
produção de antígeno para IDGA”, a ser desenvolvido pela aluna Grazielle Cossenzo
Florentino Galinari;
8. Apreciação do parecer emitido ao projeto “Estudo in vitro da infecção do vírus da
anemia infecciosa equina (EIAV) em macrófagos de equinos e asininos”, a ser
desenvolvido pela aluna Fernanda Gonçalves de Oliveira;
9. Apreciação da solicitação de empréstimo ou doação de 02 microscópios para o
Instituto de Veterinária da UFPA;
10. Apreciação da solicitação de alteração de férias do Prof. Francisco Carlos Faria
Lobato, de 04/02/2013 a 05/03/2013 para 11/02/2013 a 13/03/2013.
Às quatorze horas e seis minutos do dia 17 de dezembro 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; Rômulo Cerqueira Leite, Professor Titular; Andrey Pereira Lage, Nelson
Rodrigo da Silva Martins, Nivaldo da Silva e Paulo Roberto de Oliveira, Representantes dos
Professores Associados; João Paulo Amaral Haddad, Representante Suplente dos Professores
Adjuntos e a servidora Graciela Kunrath Lima, Representante dos Servidores TécnicoAdministrativos. Não justificaram a ausência Antônio Maria Claret Torres, Professor
Assistente e Phriscylla Sadanã Pires, Representante Discente. Presentes também os
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professores convidados: Francisco Carlos Faria Lobato, Jenner Karlisson Pimenta dos Reis,
José Ailton da Silva, José Sérgio de Resende e Kelly Moura Keller. Havendo quórum, o
Professor Israel José da Silva deu início à reunião e antes de abordar os temas da pauta fez a
apresentação da Professora Kelly Moura Keller, da área de Micologia Veterinária e
Micotoxinas, recentemente empossada no DMVP. Em seguida, colocou em apreciação a ata
da reunião realizada em 26/11/2012, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, fez
as seguintes comunicações: a) Of. Colgrad nº 037/2012 que dispõe sobre o calendário da
Central de Estágios do Curso de Medicina Veterinária; b) Edital nº 50/2012-GD que dispõe
sobre a manutenção, pela Congregação da Escola Veterinária, da anulação total do concurso
público para Professor Adjunto, na área de Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos na
área de Helmintoses Veterinárias, edital nº 817/2011, publicado no D.O.U. em 29/11/2011; c)
Of. Circular CPPD 10/12 que dispõe sobre a atualização do Sistema INA e informa que os
dados sobre produção científica e artístico-cultural serão extraídos diretamente da Plataforma
Lattes e que os dados deverão ser lançados até o dia 02/04/2013. Foram homologados: a) a
indicação dos nomes dos Professores Luciano dos Santos Rodrigues e Marcos Xavier Silva,
titular e suplente, respectivamente, para a composição do Colegiado de Coordenação Didática
do Curso de Aquacultura, com mandato de 02 anos, ad referendum em 30/11/2012; b) o Plano
de Trabalho e Projeto de Pesquisa para o triênio 2013/2015 da Professora Adjunto Kelly
Moura Keller, da área de Micologia Veterinária e Micotoxinas, aprovado ad referendum em
05/12/2012; c) o afastamento no país do Prof. Marcos Xavier Silva, no período de 14 a
18/12/2012, para São João Del Rey/MG, aprovado ad referendum em 06/12/2012; d) o
afastamento no país do Prof. Jenner Karlisson Pimenta dos Reis, nos dias 11 e 12/12/2012,
para Botucatu/SP, aprovado ad referendum em 07/12/2012. Dando continuidade, foram
abordados os assuntos previstos nos itens 4 e 5 da pauta para os quais a servidora Graciela
Kuranth Lima fez as respectivas exposições e apresentou as planilhas de consumo e gastos do
Setor de Meio de Cultura. Após ampla discussão o Prof. Andrey Pereira Lage sugeriu que
fosse realizada uma reunião específica com aqueles que utilizam os serviços do Setor de Meio
de Cultura, para que definissem como seriam divididos os gastos com a manutenção. A
sugestão foi aceita por todos e o Prof. Jenner Karlisson Pimenta dos Reis se ofereceu para
coordenar a citada reunião. Foram apreciados e aprovados os pareceres emitidos aos
projetos de pesquisa “Avaliação de risco das avermectinas na carne bovina sob inspeção
federal correlacionada as práticas de produção no Brasil 2002-2011”, que será desenvolvido
pela aluna Soraia de Araújo Diniz, emitido pelo Prof. Afonso de Liguori Oliveira; “Leucose
Bovina: Isolamento do vírus e produção de antígeno para IDGA”, a ser desenvolvido pela
aluna Grazielle Cossenzo Florentino Galinari, emitido pela Profª. Zélia Inês Portela Lobato;
“Estudo in vitro da infecção do vírus da anemia infecciosa equina (EIAV) em macrófagos de
equinos e asininos”, que desenvolverá a aluna Fernanda Gonçalves de Oliveira, emitido pelo
Prof. Nelson Rodrigo da Silva Martins. Em seguida o Prof. Israel José da Silva fez a leitura
do Ofício s/nº do Diretor do Instituto de Veterinária da UFPA, Prof. Dr. José Diomedes
Barbosa Neto, que solicita o empréstimo ou doação de dois microscópios, um de
Imunofluorescência, marca Zeiss, número de patrimônio A85 003522-5, e outro de contraste
de fase, marca Zeiss, número de patrimônio A95 006688-5. A Câmara Departamental
deliberou por aprovar a cessão dos microscópios após a verificação dos trâmites legais para
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efetuar tal transação. Foi apreciada e aprovada a solicitação de alteração de férias do Prof.
Francisco Carlos Faria Lobato, de 04/02/2013 a 05/03/2013 para 11/02/2013 a 13/03/2013. O
Presidente da sessão, Prof. Israel José da Silva solicitou e foi aprovada a inclusão fora de
pauta da homologação do afastamento no país do prof. Marcos Bryan Heinemann, no período
de 17/12/2012 a 18/12/2012, para Londrina/PR, aprovada ad referendum em 14/12/2012;
foram ainda apreciados e aprovados o projeto de extensão de prestação de serviços “Estudos
de Identificação dos Enteropatógenos de Suínos”, coordenado pelo Prof. Marcos Bryan
Heinemann; o afastamento no país do Prof. Jenner Karlisson Pimenta dos Reis, no período de
20/02/2013 a 21/02/2013, para Seropédica/RJ; a solicitação do Prof. Jenner Karlisson Pimenta
dos Reis, por meio de ofício datado de 17/12/2012, de participar como colaborador da
disciplina de Imunologia/Sorologia do Curso Técnico em Análises Clínicas do Colégio
Técnico da UFMG, no ano de 2013 (carga horária total de 80 horas) e participar como
colaborador no Mestrado Profissionalizante em Biotecnologia, na mesma Instituição, a partir
de 2013; o projeto de Iniciação Científica Voluntário intitulado “Avaliação da
susceptibilidade de Staphylococcus aureus isolados de casos de mastite frente a anti-sépticos
utilizados na anti-sepsia de tetos”, que será desenvolvido pela aluna de graduação Renata de
Paoli Santos, co-orientada pelo Prof. Marcos Bryan Heinemann; o parecer emitido ao projeto
de pesquisa “Caracterização da resposta imunológica induzida pela imunização de fêmeas
bovinas com as vacinas de Brucella abortus B19 e RB51”, a ser desenvolvido pela aluna
Elaine Maria Seles Dorneles, emitido pelo Prof. Francisco Carlos Faria Lobato. Finalizando
o Prof. Rômulo Cerqueira Leite solicitou a palavra para informar a todos que estava se
despedindo do DMVP em razão de sua aposentadoria compulsória que ocorrerá em
abril/2013. O Chefe do Departamento, juntamente com alguns professores e a representante
dos servidores, aproveitaram a oportunidade para dirigir ao Prof. Rômulo Cerqueira Leite
votos de agradecimento pela valiosa contribuição durante todos os anos de dedicação à Escola
de Veterinária. 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 dato e assino, juntamente com o
Presidente da Sessão que presidiu a reunião e, após a sua aprovação pelos membros da
Câmara Departamental e pelos demais presentes. Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2012.

______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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