UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
REALIZADA DIA 09/04/2014
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quatorze, reuniram-se na
Sala de Reuniões do Departamento de Zootecnia, sob a presidência do
Chefe do Departamento, Professor Kleber Campos Miranda Filho, com a
participação dos professores Ricardo Reis e Silva, Daniela Chemim de
Melo Hoyos, Fabiano Alvim Barbosa, Lúcio Carlos Gonçalves, Paula
Adriane Perez Ribeiro, Ronald Kennedy Luz e representante dos
técnicos administrativos, Gabriel Francisco de Oliveira Alves que
tomaram as seguintes deliberações: PAUTA: (1) Ata da reunião do dia
19/02/2014 - O professor Kleber apresentou ata da reunião da
Câmara acima citada e as considerações feitas por outros professores.
Devido as considerações apresentadas a ata teve sua aprovação adiada
para a próxima reunião departamental. (2) Projeto de pesquisa “Níveis
de proteína bruta e energia bruta em dietas para tilápia do Nilo
(Oreochromis niloticus) cultivada em sistema de bioflocos”
coordenado pelo Prof Edgar de Alencar Teixeira – O projeto foi
apresentado e após apreciação da Câmara o respectivo projeto foi
referendado. (3) Progressão Funcional dos Docentes: Iran Borges;
Eloisa de Oliveira Simões Saliba; Sandra Gesteira Coelho - O
professor Kleber informou a todos a respeito da progressão funcional
dos professores Iran Borges, Eloisa de Oliveira Simões Saliba e Sandra
Gesteira Coelho. Após apreciação dos processos pelos presentes e tendo
sido verificada a necessidade de complementação de alguns campos dos
processos de progressão a Câmara optou pela inclusão desses
processos na próxima reunião de câmara para apreciação e aprovação.
(4) Of. COLGRAAQUA Nº 008/2014 e Of. COLGRAAQUA Nº
009/2014 – Solicitação de alunos para exames de conhecimentos
das disciplinas “Alimentos e alimentação para organismos
aquáticos – ZOO013 e “Malacocultura – ZOO012” – Os ofícios do
colegiado de Graduação em Aquacultura foram apresentados aos
presentes na Reunião. O professor Kleber informou que a Câmara
deveria indicar o nome de pelo menos três docentes para comporem as
comissões destinadas a realizar os exames de comprovação de
conhecimentos mencionados nos ofícios. Depois de levantamento de
sugestões entre os presentes, a Câmara decidiu pela seguinte indicação:
comissão de exames de exame de conhecimentos da disciplina ZOO012
– Malacocultura: Indicação dos professores Cíntia Labussiére
Nakayama, Kleber Campos Miranda Filho e Teofânia Heloisa Dutra
Amorim Vidigal (ICB – Departamento de Zoologia). Já para a comissão
de exames de exame de conhecimentos da disciplina da disciplina
ZOO013 – Alimentos e alimentação para organizamos aquáticos, foram
indicados os docentes Edgar de Alencar Teixeira, Paula Adriane Perez
Ribeiro, Leonardo Bôscoli Lara e Leonardo José Camargos Lara
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(suplente). (5) Of. COLGRAD. Nº014/2014 – Indicação de 02 (dois)
docentes para participação na disciplina “Comportamento e Bem
Estar Animal” – Neste item da pauta o Prof Kleber apresentou ao
conjunto o ofício do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de
Medicina Veterinária. A Câmara sugeriu três nomes: Profa Simone
Koprowski Garcia, Prof Leonardo Bôscoli Lara e Prof Helton Mattana
Saturnino. Em função da situação de saúde do Prof Helton a Câmara
decidiu pela indicação dos professores Simone Koprowski Garcia e
Leonardo Bôscoli Lara para participação na disciplina “Comportamento
e Bem Estar Animal”. (6) UFV – Correspondência do Prof Britaldo
Silveira Soares Filho solicitando que o Prof Fabiano Alvim Barbosa
participe de projeto como coorientador – O Prof Fabiano expôs aos
presentes sua aceitação do convite do Prof Britaldo e a importância de
sua participação no projeto. Ao final a Câmara aprovou a participação
do Prof Fabiano como coorientador. (7) Solicitações da Profa Eloisa de
Oliveira Simões Saliba datadas em: 14/03/2014 e 02/04/2014 – O
Prof. Kleber apresentou aos presentes as solicitações da Profa Eloisa.
Inicialmente a Câmara destacou a importância dos Laboratórios no
auxílio à rotina da pesquisa nas universidades. Após essas
considerações gerais passou-se a analisar cada solicitação. Sobre a
solicitação de 14/03/2014 (Relativa a Revogação da demissão da
funcionária Kelly dos Nascimento) – a Câmara apresentou sugestão de
que seja feita uma consulta a Fundação de Estudo e Pesquisa em
Medicina Veterinária e Zootecnia (FEPMVZ) sobre as possibilidades e
implicações de atendimento a esta solicitação. Com relação a solicitação
de 02/04/2014 (Relativa a não haver necessidade de Coordenador
Administrativo em função de nova proposta e reposição de funcionários
no LABNUTRI) a Câmara considerou que é mais apropriado permanecer
com a estrutura sugerida em Assembleia Departamental de
10/10/2013, ou seja, coordenação por um coordenador técnico e outro
administrativo financeiro. A Câmara destacou que a reposição de
funcionários ainda não se concretizou em realidade e que, portanto, não
há como definir a respeito da situação de coordenação do LABNUTRI
neste momento. Quando a reposição de funcionários for uma realidade
o assunto poderá ser analisado novamente pela Câmara Departamental.
(8) Apreciação da Licença Prêmio do Prof. José Aurélio Garcia
Bergmann a partir de 02/09/2014 – Prof Kleber apresentou o pedido
de Licença Prêmio do Prof. José Aurélio Garcia Bergmann. A Câmara
aprovou o pedido. (9) Outros assuntos – Neste momento da reunião
Prof Kleber apresentou dois assuntos: Solicitação de Férias da Profa
Denise Aparecida Andrade de Oliveira. A decisão da Câmara foi pela
aprovação da solicitação; Termo de Adesão de Serviço Voluntário: Prof
Ricardo e Prof Kleber apresentaram as principais alterações feitas no
modelo de contrato pela comissão do Departamento de Zootecnia em
relação a carga horária, plano de trabalho, lotação, certificação da
atividade, relatório final ao término do contrato. Após apreciação do
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assunto a Câmara sugeriu que seja feita uma consulta jurídica para
avaliar as alterações feitas. O professor Kleber agradeceu a presença de
todos e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que
segue assinada pelo Chefe do Departamento de Zootecnia e demais
presentes. Belo Horizonte, 09 de abril de 2014.

Prof Kleber Campos Miranda Filho
Chefe Depto de Zootecnia
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