UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
REALIZADA DIA 05/06/2014

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze, se reuniram 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, Diogo Gonzaga
Jayme, Paula Adriane Perez Ribeiro, Matheus Anchieta Ramirez, Helton
Mattana Saturnino, Ana Luiza da Costa Cruz Borges, Cintia Labussière
Nakayama, Eloisa de Oliveira Simões Saliba e o representante dos
técnicos administrativos, Gabriel Francisco de Oliveira Alves, que
tomaram as seguintes deliberações: PAUTA: 1) Aprovação das atas das
reuniões de câmara departamental de 09/04/2014 e 28/04/2014:
Prof. Kleber apresentou as atas das reuniões de câmara departamental
de 09/04/2014 e 28/04/2014. Após apreciação, as atas foram
aprovadas por unanimidade. 2) Homologação do Resultado do
Processo Seletivo do EDITAL n.265, de 29 de abril de 2014:
01(uma) vaga de Professor Substituto. Área de conhecimento:
Melhoramento Genético e Extensão Rural. O prof. Kleber apresentou
ata com notas do concurso para o cargo de professor substituto, área –
melhoramento genético e extensão rural, realizados nos dias 13 e 14 de
maio de 2014, com o seguinte resultado: Jairo Azevedo Junior, com a
nota final 86 e Edgard Onoda Luiz Caldas, com nota final 76,34.
Homologado o resultado do referido concurso, foi aprovada a indicação
para contratação do candidato selecionado: Jairo Azevedo Junior. 3)
Projeto de Pesquisa/Prestação de Serviço: “Efeitos da inclusão de
emulsificante na ração de frangos de corte”, coordenado pelo Prof.
Leonardo José Camargos Lara: Prof. Kleber apresentou o projeto para
análise. Após ciência e apreciação o projeto foi aprovado por
unanimidade. 4) Projeto de Extensão/Prestação de Serviço: “Teste
de termoestabilidade de antibióticos para uso em aves e suínos
incluídos em dietas submetidas à extrusão.”, coordenado pelo Prof.
Edgar de Alencar: O Prof. Kleber disponibilizou o projeto para que a
Câmara fizesse a análise. Ao término da análise a Câmara se
manifestou pela aprovação desse projeto de Extensão/prestação de
serviço. 5) Solicitação do Colegiado de Graduação quanto a
indicação de docentes para a disciplina VET028 - Estatística
Aplicada à Medicina Veterinária: O prof. Kleber informou que,
conforme ficou definido na reunião de Câmara departamental do dia
28/04/2014, foram obtidas maiores informações, no Colegiado de
Graduação quanto à carga horária total da disciplina e distribuição da
disciplina entre os departamentos da Escola de Veterinária. Os
membros da Câmara sugeriram os nomes dos professores Fábio Luiz
Buranelo Toral e Idalmo Garcia Pereira, os quais foram consultados
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para verificar qual dos dois poderia assumir esta disciplina. Foi
aprovado que os professores Idalmo Garcia Pereira e Joana Ribeiro da
Glória assumirão a disciplina em questão. 6) Projeto de
Pesquisa/Prestação de Serviço: “Uranium – Thorium fuelled high
temperature gas-cooled reactor applications for energy neutral
sustainable comprehensive extraction and mineral product
development – Phosphate hazardous profile assessed by nuclear
analytical and related techniques”, realizado pela “International
Atomic Energy Agency” com a participação do Prof. Walter Motta
Ferreira: Após apreciação, a Câmara aprovou o referido Projeto por
unanimidade. 7) Projeto de Extensão/Prestação de Serviço: “XXV
Curso de aprimoramento em bovinocultura de corte”, coordenado
pelo Prof. Décio Souza Graça: O prof. Matheus Anchieta Ramirez
sugeriu que o projeto seja encaminhado para o Centro de Extensão e
para a Congregação para apreciação. Após análise, a Câmara aprovou o
encaminhamento do projeto. 8) Outros assuntos: A) O prof. Kleber
apresentou o processo de progressão horizontal do prof. Leonardo José
Camargos Lara, do nível III para o nível IV, da classe de Adunto, que foi
aprovado por unanimidade. B) Apreciação dos projetos de extensão
intitulados: 1)Curso técnico em agropecuária de Morro da Garça,
2)Apoio a implantação de cursos técnicos em agropecuária, 3)Curso
técnico em agropecuária em Paineiras-MG, 4)Curso técnico em
agropecuária em Central de Minas, 5)Curso técnico em agropecuária em
Carrancas-MG, 6)Curso técnico em agropecuária no município de
Alvarenga, 7)Curso técnico em agropecuária na fazenda da Escola de
Veterinária de Pedro Leopoldo-MG, sob a coordenação do prof. Matheus
Anchieta Ramirez: o prof. Kleber fez breve relato sobre os projetos,
passando a palavra para o prof. Matheus, que os explicou
detalhadamente. Após análise, os projetos foram aprovados. C)
Apreciação do projeto de extensão e prestação de serviços do LAQUA,
sob a coordenação do prof. Edgar de Alencar Teixeira: o prof. Kleber
apresentou o projeto. Após ampla discussão, os membros da Câmara
solicitaram maiores informações sobre o projeto e sugeriram a
convocação dos professores Leonardo José Camargos Lara e Edgar de
Alencar Teixeira, para a reunião da Câmara departamental, do dia
10/06/2014, para explicarem mais detalhadamente o projeto em
questão e como está regulamentada a comercialização de produtos na
Fazenda Experimental Prof. Hélio Barbosa. D) Apresentação do pedido
de férias da profa. Sandra Gesteira Coelho, para o período de “ ”, não
havendo prejuízo para o ensino da graduação, a Câmara aprovou o
pedido. E) Apreciação do pedido de apoio institucional á candidatura da
Escola de Veterinária da UFMG, como sede da VII edição do Congresso
Brasileiro de Aquicultura e Biologia Aquática – AQUACIÊNCIA – evento
a ser realizado em 2016, sob a coordenação da profa. Cintia Labussière
Nakayama: o prof. Kleber apresentou brevemente o pedido de apoio
institucional, e após votação foi aprovado por todos. F) Apreciação da
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indicação de prêmio por assiduidade conferido ao prof. José Aurélio
Garcia Bergmann, em consideração ao competente trabalho
desempenhado pelo mesmo, até o momento, na Escola de Veterinária. A
Câmara aprovou a indicação por unanimidade. G) Apreciação da
solicitação da Diretoria da Escola, por maiores esclarecimentos sobre
autorização de veiculação do nome da Escola de Veterinária da UFMG,
no site www.petlove.com.br. O prof. Kleber comunicou o recebimento de
ofício nº202/2014-GD, no qual a Diretoria solicita cópia do instrumento
legal que autorize a associação do nome da Escola à comercialização do
produto da marca MEGAZOO. Após ciência, os membros presentes
informaram desconhecimento de tal instrumento e sugeriram que os
membros procurem maiores informações para futura discussão em
reunião de Câmara. H) Indicação do Prof. Kleber Campos Miranda Filho
e Ricardo Reis e Silva para comporem a Comissão de Avaliação dos
Relatórios Anuais de Atividades Docentes do Departamento de
Zootecnia, referentes ao período de 2013. 9) COMUNICAÇÕES: O
representante dos servidores técnicos administrativos, Gabriel
Francisco de Oliveira Alves informou aos membros da Câmara que não
recebeu a convocação para a presente reunião, porém compareceu à
mesma. O prof. 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, 05 de junho de 2014.

Prof Kleber Campos Miranda Filho
Chefe Depto de Zootecnia
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