UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Veterinária - Departamento de Medicina Veterinária Preventiva
Av. Antônio Carlos, 6627 - Belo Horizonte / MG - 31.270-010
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ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 12/08/2013.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião de Câmara Departamental realizada 02/07/2013;
2. Homologações:
a) Solicitação de afastamento no país do Professor Substituto Arildo Pinto da Cunha
para Garanhuns/PE, no período 08 a 10/07/2013, aprovado ad referendum em
02/07/2013;
b) Projeto intitulado “Atuações dos médicos veterinários em saúde pública em
Pompéu-MG”, coordenado pelos Professores Danielle Ferreira de Magalhães
Soares, Pedro Lúcio Lithg Pereira e Zélia Inês Portela Lobato, aprovado ad
referendum em 05/07/2013.
3. Indicação de nomes para acompanharem as APIC’S do 8º e 9º período, a serem
realizadas no 2º semestre de 2013;
4. Apreciação do cronograma de compensação de horários da servidora estudante Agda
de Moraes Leite Toffalini, referente ao 2º semestre/2013;
5. Apreciação da solicitação de afastamento do país do Professor Henrique César Pereira
Figueiredo para Merida/Mexico, no período 17 a 24/08/2013, para participar do
Seminário regional para pontos focais da OIE para animais aquáticos;
6. Apreciação da solicitação de afastamento do país do Professor Carlos Augusto Gomes
Leal para Tampere/Finlândia, no período 31/08/2013 a 07/09/2013, para participar do
16th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish;
7. Apreciação da solicitação de afastamento no país do Professor Carlos Augusto Gomes
Leal para Alfenas/MG, no período 21 a 25/08/2013;
8. Apreciação da solicitação de afastamento no país da servidora Graciela Kunrath Lima
para Natal/RN, no período de 28/09/2013 a 03/10/2013;
9. Apreciação da solicitação de afastamento no país da Professora Kelly Moura Keller
para Seropédica/RJ, no período de 31/08/2013 a 07/09/2013.
Às quatorze horas e dezessete minutos do dia 12 de julho de 2013, 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: Prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira,
Subchefe do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva; Andrey Pereira Lage, Jenner
Karlisson Pimenta dos Reis (Suplente) Nelson Rodrigo da Silva Martins e Nivaldo da Silva,
Representantes dos Professores Associados e a servidora Graciela Kunrath Lima,
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos. Os Professores Marcos Xavier Silva
(Titular) e João Paulo Amaral Haddad (Suplente), Representantes dos Professores Adjuntos,
justificaram a ausência. Presentes também os professores convidados: Carlos Augusto Gomes
Leal, Danielle Ferreira de Magalhães Soares, Henrique César Pereira Figueiredo, José Sérgio
de Resende, Kelly Moura Keller, Luciano dos Santos Rodrigues e Marcos Bryan Heinemann.
Havendo quórum, o Professor Israel José da Silva deu início à reunião colocando em
apreciação a ata da reunião realizada em 02/07/2013, que foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, foram homologados a solicitação afastamento no país do Professor Substituto
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Arildo Pinto da Cunha para Garanhuns/PE, no período 08 a 10/07/2013, aprovado ad
referendum em 02/07/2013 e o Projeto intitulado “Atuações dos médicos veterinários em
saúde pública em Pompéu-MG”, coordenado pelos Professores Danielle Ferreira de
Magalhães Soares, Pedro Lúcio Lithg Pereira e Zélia Inês Portela Lobato, aprovado ad
referendum em 05/07/2013. Em seguida, foram indicados e aprovados os nomes dos
Professores Israel José da Silva e Kelly Moura Keller para acompanharem as APIC’S do 8º e
9º período, a serem realizadas no 2º semestre de 2013. Dando continuidade, foi apreciado e
aprovado o cronograma de compensação de horários da servidora estudante Agda de Moraes
Leite Toffalini, referente ao 2º semestre/2013. Logo após, foram apreciadas e aprovadas as
solicitação de afastamento do país dos Professores Henrique César Pereira Figueiredo para
Merida/Mexico, no período 17 a 24/08/2013, para participar do Seminário regional para
pontos focais da OIE para animais aquáticos e Carlos Augusto Gomes Leal para
Tampere/Finlândia, no período 31/08/2013 a 07/09/2013, para participar do 16th International
Conference on Diseases of Fish and Shellfish. Na sequência, foram apreciadas e aprovadas
as solicitações de afastamentos no país do Professor Carlos Augusto Gomes Leal para
Alfenas/MG, no período 21 a 25/08/2013, da servidora Graciela Kunrath Lima para Natal/RN,
no período de 28/09/2013 a 03/10/2013 e da Professora Kelly Moura Keller para
Seropédica/RJ, no período de 31/08/2013 a 07/09/2013. Fora de Pauta, foram apreciadas e
aprovadas as solicitações de afastamento do país do Professor Henrique César Pereira
Figueiredo para Tampere/Finlândia e França, no período 31/08/2013 a 11/09/2013, para
participar do 16th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish e as solicitações
de afastamentos no país dos Professores Nivaldo da Silva, para Porto Alegre/RS, no período
de 28 a 31/08/2013; Andrey Pereira Lage para Natal/RN, no período de 28/09/2013 a
03/10/2013; Marcos Bryan Heinemann para São Paulo/SP, nos dias 22 e 23/08/2013, para
Viçosa/MG, nos dias 26 e 27/08/2013 e para Porto Seguro/BA, no período de 01 a
05/09/2013; Jenner Karlisson Pimenta dos Reis para Porto Seguro/BA, no período de 01 a
04/09/2013 e Henrique César Pereira Figueiredo para São Paulo/SP, nos dias 27 e
28/08/2013. Em seguida, o Prof. Israel leu o parecer emitido pela Professora Danielle
Ferreira de Magalhães Soares sobre o projeto intitulado “Acidentes de trânsito envolvendo
trabalhadores: associação de dados para dimensionar o problema em Belo Horizonte”, a ser
desenvolvido pela aluna Talline Arêdes Hang Costa, sob a orientação do Professor Marcos
Xavier Silva. Após a leitura do parecer favorável ao desenvolvimento do projeto, houve
ampla discussão com relação a aderência/inserção do projeto às linhas de pesquisa do
Departamento bem como ao Programa de Ciência Animal. Após o debate, a Câmara
Departamental solicitou que o orientador fizesse os esclarecimentos quanto às dúvidas
surgidas durante as discussões. Aproveitando o debate o Prof. Andrey Pereira Lage solicitou a
palavra para fazer uma crítica ao atual Programa de Ciência Animal e propôs a divisão do
Programa em áreas mais específicas. Lembrou a todos da eleição de representante junto ao
Colegiado de Ciência Animal. O Professor Marcos Bryan solicitou a palavra para propor uma
reflexão sobre a divisão denecessária do DMVP em duas áreas de concentração. Dando
continuidade, o Professor Israel José da Silva fez a leitura de um email enviado pela
Professora Lygia Maria Friche Passos no qual informa o seu possível retorno antes do período
de término previsto para a sua licença sem vencimento; solicita autorização de afastamento do
país; e férias dentro do período letivo. Diante da possibilidade, do ponto de vista legal, do
retorno da Professora Lygia antes do término da sua licença, da solicitação de afastamento do
país e de férias no período letivo, a Câmara Departamental optou por consulta a Seção de
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Pessoal antes de analisar o pleito. A servidora Graciela Kunrath Lima solicitou a palavra para
informar a ocorrência de inúmeros problemas com relação aos empréstimos de chaves dos
laboratórios do DMVP. O Prof. Andrey Pereira Lage fez a sugestão de instalação de um
sistema de segurança biométrico para substituir as chaves e se comprometeu a fazer um
levantamento. A Professora Kelly Moura Keller solicitou a palavra para informar da chegada
do equipamento “espectrômetro” e sugeriu os possíveis espaços para sua instalação. Os
membros da Câmara Departamental entenderam que o equipamento deve ser de
responsabilidade da Escola de Veterinária, sob a guarda do DMVP, e que sua
instalação/manutenção devem ser discutidas no âmbito da Diretoria da Escola de Veterinária.
Em seguida, o Professor Andrey Pereira Lage solicitou a palavra para informar a todos que
por meio do Programa PROCAD-UEMA, o Departamento esta recebendo o Prof. Helder de
Moraes Pereira da Universidade Estadual do Maranhão para um estudo nos próximos seis
meses. O Professor Nivaldo da Silva solicitou a palavra e pediu ao Chefe do Departamento
que enviasse um documento parabenizando o LANAGRO pelos seus 30 anos. O Professor
Henrique César Pereira Figueiredo solicitou a palavra para informar que buscou informações
junto a FEPMVZ para regulação do Projeto de Prestação de Serviços, informou que a
elaboração do mesmo é relativamente simples e que o Departamento precisa apenas se
manifestar quanto a continuidade ou não da prestação de serviços e a maneira como será
prestado em caso de continuação. 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 e, após a sua aprovação, pelos membros da Câmara
Departamental e demais presentes. Belo Horizonte, 12 de agosto de 2013.

______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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