ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG, REALIZADA EM 01/08/2014.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião de Câmara Departamental realizada em 27/05/2014;
2. Comunicações;
3. Homologações diversas:
a) solicitação de afastamento no país do Prof. Andrey Pereira Lage, para Passo Fundo/RS,
no período de 05 a 06/06/2014, para ministrar palestra, aprovado ad referendum em
02/06/2014;
b) indicação dos nomes dos Professores Nelson Rodrigo da Silva Martins e Pedro Lúcio
Lithg Pereira, respectivamente, titular e suplente, como representantes docentes do
DMVP junto ao NAPq, ad referendum em 09/06/2014;
c) solicitação de afastamento no país do Prof. Henrique César Pereira Figueiredo, para
Itajaí/SC, no período de 11 a 12/06/2014, para participação em Reunião, aprovado ad
referendum em 09/06/2014;
d) do concurso público regido pelo Edital 817/2011, atendendo a determinação judicial do
processo nº 0008714-73.2013.4.01.3800 da 15ª Vara Federal, ad referendum em
26/06/2014;
e) solicitação de afastamento no país do Prof. Marcos Xavier Silva, para Brasília/DF, no
período de 03 a 04/07/2014, para participar de reunião, aprovado ad referendum em
02/07/2014;
f) solicitação de afastamento do país do Prof. Andrey Pereira Lage, para Berlim/Alemanha,
no período de 08 a 12/09/2014, para participação em Congresso, aprovado ad referendum
em 15/07/2014;
g) solicitação de afastamento do país do Prof. Romário Cerqueira Leite, para Caen/França,
no período de 21/08 a 03/09/2014, para visita técnica, aprovado ad referendum em
18/07/2014;
h) solicitação de afastamento no país da bióloga Graciela Kunrath Lima, para Salvador/BA,
no período de 02 a 09/08/2014, para participação em treinamento, aprovado ad
referendum em 30/07/2014;
i) solicitação de afastamento no país do Prof. Romário Cerqueira Leite, para Rio de
Janeiro/RJ, no período de 23 a 28/07/2014, para visita técnica, aprovado ad referendum
em 30/07/2014;
j) solicitação de afastamento do país do Prof. Carlos Augusto Gomes Leal, para
Portland/Estados Unidos, no período de 01 a 05/09/2014, para participação em
Congresso, aprovado ad referendum em 30/07/2014;
k) solicitação de afastamento no país do Prof. Carlos Augusto Gomes Leal, para
Fortaleza/CE, no período de 06 a 07/08/2014, para visita técnica, aprovado ad
referendum em 31/07/2014;
l) solicitação de afastamento no país do Prof. Carlos Augusto Gomes Leal, para Palmas/TO,
no período de 12 a 14/08/2014, para visita técnica, aprovado ad referendum em
30/07/2014;
m) solicitação de afastamento no país do Prof. Romário Cerqueira Leite, para Rio de
Janeiro/RJ, no período de 04 a 07/08/2014, para visita técnica, aprovado ad referendum
em 03/08/2014.
4. Indicação de nomes para a participação nas APIC’S dos 8º e 9º períodos, que serão realizadas
no 2º semestre de 2014;
5. Apreciação da solicitação de indicação de um professor para atuar como responsável técnico
na Fazenda Modelo;
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6. Apreciação da solicitação de criação de um prova específica para Aquacultura na seleção da
Área de Concentração Medicina Veterinária Preventiva, para posterior envio ao Colegiado do
PPGCA, para análise e aprovação;
7. Apreciação da solicitação de Progressão Funcional do Prof. Luciano dos Santos Rodrigues do
nível II para o nível III da classe de Professor Adjunto.
Às quatorze horas e seis minutos do dia 11 de agosto de 2014, no Auditório do DMVP, 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, Professores Andrey Pereira Lage, Henrique César Pereira Figueiredo, Jenner
Karlisson Pimenta dos Reis, Marcos Xavier Silva e Nelson Rodrigo da Silva Martins, Representantes
dos Professores. Justificou a ausência a bióloga Graciela Kunrath Lima, Representante dos TécnicoAdministrativos. Presentes ainda os seguintes convidados: Professores José Sérgio de Resende, Kelly
Moura Keller, Luciano dos Santos Rodrigues, Nivaldo da Silva, Romário Cerqueira Leite e Zélia
Inês Portela Lobato. Após a verificação do quórum, o Professor Israel José da Silva deu início à
reunião colocando em apreciação a ata da reunião de Câmara Departamental realizada em
27/08/2014, que foi aprovada por unanimidade com as seguintes ressalvas: no item 4 da pauta
onde se lê: “...Núcleo Docente Assistencial-Estruturande”, leia-se “...Núcleo Docente
Assistencial-Estruturante”. Na última página, linha 24, onde se lê: “...do descarte de insumos do
DMVP”, leia-se “...materiais de descarte do DMVP”. Em seguida, fez as seguintes
comunicações: a) Of. 013/2014 - GER/ESC.VET que responde ao Ofício 083/2014 - DMVP que
questiona sobre o descarte de insumos; b) Of. Nº 225/2014-GD que solicita ao Magnífico Reitor
da UFMG a extinção dos Relatórios Departamentais INA e sua substituição por instrumento
adequado de aferição da produção acadêmica; c) OF. CIRCULAR CPPD.007/2014 que informa
a alteração da política de distribuição de vagas docentes em vigência na UFMG; d) OF.
CIRCULAR CPPD.008/2014 que informa sobre situações emergenciais a serem consideradas na
distribuição de vagas docentes; e) Resolução nº 06/2014, de 27/05/2014 que dispõe sobre a
proibição de trotes estudantis no âmbito da UFMG; f) Edital nº 31/2014-GD, de 11/07/2014 que
convoca os Professores para elegerem seus representantes junto à Congregação; g) Ofício
CEC/CAC-UFMG nº 05/14 que informa os candidatos eleitos em vários órgãos colegiados da
UFMG; h) E-mail da Secretária Geral que informa a falha na comunicação e consequente não
convocação dos Chefes de Departamento da Escola de Veterinária para reunião com o Reitor; i)
E-mail da Secretária Geral que informa a disponibilização de um IP para cada departamento,
com a finalidade de ser compartilhado entre os professores pesquisadores visitantes dos
respectivo departamento; j) Ofício-Circular nº 06/2014-CEPE-UFMG que encaminha a
Resolução Complementar nº 01/2008, de 17/04/208 que dispõe sobre as progressões horizontal e
vertical dos integrantes das carreiras de magistério da UFMG; k) Circ. nº 30/2014-GD que
comunica que as solicitações de entradas nas dependências da Escola somente poderão ser
acatadas pelas Portarias se forem encaminhadas pela Diretoria da Escola; l) Circ. nº 31/2014-GD
que informa a determinação da Direção da Escola em vedar a ministração de aulas por alunos de
pós-graduação na ausência de um docente permanente da Escola e que o cronograma proposto
deve ser respeitado. O Prof. Henrique solicitou a palavra e sugeriu que os Professores do DMVP
deveriam entregar os cronogramas propostos para cada disciplina na Secretaria do Departamento
assim que começasse o semestre; m) Circ. nº 32/2014 que informa que não é permitido o acesso
de animais de companhia às dependências internas dos prédios da Escola de Veterinária e do
Hospital Veterinário; n) Of. Circular CPPD.009/2014 que informa sobre a supressão da
avaliação de docentes para renovação do regime de trabalho; o) Ofício Circular GR. Nº 008/2014
que informa a instituição da Comissão Especial para propor políticas e ações para apoio à pessoa
com deficiência no âmbito da UFMG; p) E-mail do Laboratório de Suporte e Manutenção de
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Computadores que informa instruções para acesso à rede sem fio da UFMG. Foram
homologados: a) solicitação de afastamento no país do Prof. Andrey Pereira Lage, para Passo
Fundo/RS, no período de 05 a 06/06/2014, para ministrar palestra, aprovado ad referendum em
02/06/2014; b) indicação dos nomes dos Professores Nelson Rodrigo da Silva Martins e Pedro Lúcio
Lithg Pereira, respectivamente, titular e suplente, como representantes docentes do DMVP junto ao
NAPq, ad referendum em 09/06/2014; c) solicitação de afastamento no país do Prof. Henrique César
Pereira Figueiredo, para Itajaí/SC, no período de 11 a 12/06/2014, para participação em Reunião,
aprovado ad referendum em 09/06/2014; d) do concurso público regido pelo Edital 817/2011,
atendendo a determinação judicial constante do processo nº 0008714-73.2013.4.01.3800 da 15ª Vara
Federal, homologado ad referendum em 26/06/2014, conforme determinação judicial; e) solicitação
de afastamento no país do Prof. Marcos Xavier Silva, para Brasília/DF, no período de 03 a
04/07/2014, para participar de reunião, aprovado ad referendum em 02/07/2014; f) solicitação de
afastamento do país do Prof. Andrey Pereira Lage, para Berlim/Alemanha, no período de 08 a
12/09/2014, para participação em Congresso, aprovado ad referendum em 15/07/2014; g) solicitação
de afastamento do país do Prof. Romário Cerqueira Leite, para Caen/França, no período de 21/08 a
03/09/2014, para visita técnica, aprovado ad referendum em 18/07/2014; h) solicitação de
afastamento no país da bióloga Graciela Kunrath Lima, para Salvador/BA, no período de 02 a
09/08/2014, para participação em treinamento, aprovado ad referendum em 30/07/2014; i)
solicitação de afastamento no país do Prof. Romário Cerqueira Leite, para Rio de Janeiro/RJ, no
período de 23 a 28/07/2014, para visita técnica, aprovado ad referendum em 30/07/2014; j)
solicitação de afastamento do país do Prof. Carlos Augusto Gomes Leal, para Portland/Estados
Unidos, no período de 01 a 05/09/2014, para participação em Congresso, aprovado ad referendum
em 30/07/2014; k) solicitação de afastamento no país do Prof. Carlos Augusto Gomes Leal, para
Fortaleza/CE, no período de 06 a 07/08/2014, para visita técnica, aprovado ad referendum em
31/07/2014; l) solicitação de afastamento no país do Prof. Carlos Augusto Gomes Leal, para
Palmas/TO, no período de 12 a 14/08/2014, para visita técnica, aprovado ad referendum em
30/07/2014; m) solicitação de afastamento no país do Prof. Romário Cerqueira Leite, para Rio de
Janeiro/RJ, no período de 04 a 07/08/2014, para visita técnica, aprovado ad referendum em
03/08/2014. Na sequência, foi indicado e aprovado o nome da Profª. Kelly Moura Keller para
acompanhar a APIC do 8º período, a ser realizada no 2º semestre de 2014. Atendendo ao item 5
da pauta, foi discutida a solicitação de indicação de um professor para atuar como responsável
técnico na Fazenda Modelo, após o debate a Câmara Departamental deliberou por retirar a
solicitação de pauta e verificar com Prof. Marc Henry quais atividades estariam a cargo desse
Responsável Técnico. Dando continuidade, foi apreciada a solicitação de criação de um prova
específica para Aquacultura na seleção da Área de Concentração Medicina Veterinária Preventiva,
para posterior envio ao Colegiado do PPGCA. O Prof. Israel solicitou ao Prof. Henrique que fizesse
os devidos esclarecimentos e após ampla discussão a Câmara optou por solicitar à banca de seleção
uma reformulação da prova, que seja mais ampla, para abranger as diversas formações dos
candidatos, e atenda já a próxima seleção e caso seja preciso, rever as alternativas de seleção, num
futuro próximo, junto ao Colegiado de Pós-Graduação. Logo após, foi apreciada e aprovada a
solicitação de Progressão Funcional do Prof. Luciano dos Santos Rodrigues do nível II para o nível
III da classe de Professor Adjunto. Fora de Pauta, foram apreciados e aprovados: a) o parecer e a
execução do projeto de doutourado intitulado “Desenvolvimento de vacina recombinante contra
mastite por Staphylococcus aureus”, a ser desenvolvido pela aluna Dalila Lapinha Silva Oliveira
Rosa, sob a orientação da Profª. Mônica Maria O. Pinho Cerqueira; b) Projeto de realização da V
Conferência de Medicina Veterinária do Coletivo - I Seminário: Saúde Única e Manejo Populacional
Canino e Felino, a serem realizados nos dias 07 e 08 de novembro de 2014, coordenado pelos
Professores Danielle Ferreira de Magalhães Soares, Rubens Antônio Carneiro e Pedro Lúcio Lithg
Pereira e a Dra. Ana Liz Bastos. Foram homologados: a) solicitação de afastamento no país do Prof.
Marcos Xavier Silva, para Castanhal/PA, no período de 25/08 a 01/09/2014, para ministrar curso,
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aprovado ad referendum em 08/08/2014; b) solicitação de afastamento no país do Prof. Henrique
César Pereira Figueiredo, para Brasília/DF, no período de 13 a 15//08/2014, para reunião, aprovado
ad referendum em 11/08/2014; c) solicitação de afastamento no país da bióloga Graciela Kunrath
Lima, para Belém-Castanhal/PA, no período de 31/08 a 06/09/2014, para ministra curso, aprovado
ad referendum em 11/08/2014. Finalizando, o Prof. Israel colocou em discussão o Regulamento da
Residência Integrada em Medicina Veterinária e devido ao adiantado da hora, a Câmara
Departamental deliberou por solicitar aos Professores diretamente envolvidos com o Programa de
Residência que façam a leitura do Regulamento e tragam as observações para que o Chefe do
Departamento possa levar à reunião de Congregação que acontecerá na próxima quarta-feira, dia
13/08/2014. 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,
11 de agosto de 2014.

_______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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