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ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG, 

REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013 

 

Às oito horas e cinquenta e um minutos do dia vinte e cinco de abril de dois mil e treze, na sala de 

Reuniões “Prof. Eduy Catão”, reuniu-se a Congregação da Escola de Veterinária da UFMG, sob a 

presidência da Senhora Diretora, em exercício, Professora Zélia Inês Portela Lobato, com a 

presença dos seguintes membros: Professores: Álan Maia Borges, Subchefe do Departamento de 

Clínica e Cirurgia Veterinárias; Fábio Luiz Buranelo Toral, Chefe do Departamento de Zootecnia; 

Israel José da Silva, Chefe do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva; Marcelo Resende 

de Souza, Coordenador do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Graduação em 

Medicina Veterinária; Edgar de Alencar Teixeira, Coordenador do Colegiado de Coordenação 

Didática do Curso de Graduação em Aquacultura; Roberto Maurício de Carvalho Guedes, 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal; Eloísa de Oliveira Simões Saliba, 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia; Leonardo José Camargos Lara, 

Diretor da Fazenda Experimental “Prof. Hélio Barbosa”; Renato de Lima Santos, Professor Titular; 

Kleber Campos Miranda e Lilian Viana Teixeira, Representantes Suplentes dos Professores 

Adjuntos; Servidoras Graciela Kunrath Lima e Renata Brandão Teixeira (suplente), Representantes 

dos Servidores Técnicos Administrativos; Acadêmicos Felipe Santiago dos Santos, Paula Souza 

Teixeira da Costa, Carla Roseli Martins da Silva, Rodrigo Melo Meneses, Representantes do Corpo 

Discente. Contou-se, ainda, com a presença do Discente Eduardo de Souza Campos Pinheiro 

(suplente), e do convidado Prof. Matheus Anchieta Ramirez, Coordenador do CENEX, que 

participaram na qualidade de ouvintes. Justificaram a ausência os Professores José Aurélio Garcia 

Bergmann, Diretor da Escola de Veterinária da UFMG; Cláudia F. A. M. Penna, Chefe do 

Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal; Vicente Ribeiro do Valle 

Filho e Antônio de Pinho Marques Júnior, Professores Titulares; Afonso de Liguori Oliveira, 

Representante da Unidade junto ao Conselho Universitário; Eliane Gonçalves de Melo, Diretora do 

Hospital Veterinário; Marc Roger Jean Marie Henry e Ana Luiza Costa Cruz Borges, 

Representantes dos Professores Associados; e a convidada Profa. Adriane Pimenta da Costa Val 

Bicalho, Coordenadora do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa. Não justificaram a ausência os 

docentes Cleuza Maria de Faria Rezende, Romário Cerqueira Leite, Francisco Carlos Faria Lobato, 

Venício José Andrade e Walter Motta Ferreira, Professores Titulares; o Acadêmico Tales Lelis 

Resende e, Representantes do Corpo Discente. Secretariou a sessão a Secretária Geral da Escola de 

Veterinária, Cássia Juliana de Souza Monteiro. 

PAUTA DO DIA: 

1. Comunicações. 

2. Apreciar Ata da reunião realizada no dia 27 de março de 2013. 

3. Homologações Diversas: 

a) Projeto de Prestação de Serviços “Atualização sobre disenteria suína e enteropatia 

proliferativa suína”, coordenado pelo Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes, aprovado ad 

referendum da Câmara do DCCV em 09/04/2013 e ad referendum da Congregação da 

Unidade em 11/04/2013. 

4. Indicar nome de um docente, para substituir a indicação da Profa. Danielle Ferreira de 

Magalhães, feita na reunião de Congregação do dia 27/03/2013, visando concorrer à 

recomposição do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – UFMG, na qualidade de 

membro suplente. 

5. Indicar nomes de docentes, para compor lista a ser encaminhada para escolha e designação do 

CEPE, visando à recomposição do Comitê Diretor do IEAT – Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares. 
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Após verificação do quórum, a Professora Zélia cumprimentou a todos e iniciou a reunião, dando as 

boas vindas ao novo membro do colegiado, Prof. Renato de Lima Santos, em sua primeira reunião 

como Professor Titular do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias, e os parabéns ao Prof. 

Álan Maia Borges, pelo seu aniversário. Passando para a pauta, seguiu-se a ordem do dia: 1. 

Comunicações: a) Em virtude da publicação da Lei nº 12.772/2012 será necessário aguardar 

publicação do ato específico do Ministério da Educação com as diretrizes gerais para que o 

Conselho Universitário promova a regulamentação, no âmbito da UFMG, do processo de avaliação 

de desempenho para fins de progressão e de promoção. Os docentes aptos a se submeterem à 

avaliação de desempenho em questão poderão requerer a abertura do processo administrativo 

correspondente, mas a deliberação final por parte da Congregação da Unidade não poderá ocorrer 

antes da regulamentação da matéria. Dito isto, comunica-se a devolução dos processos de 

progressão horizontal dos Professores Nelson Carneiro Baião e Edgar de Alencar Teixeira, por parte 

do DRH, visando o aguarde da referida regulamentação, para posterior manifestação da 

Congregação. Os processos de progressão supracitados foram aprovados ad referendum da 

Congregação em 27/03/2013 e o OF. CIRCULAR CPPD 06/2013, contendo as orientações para 

obediência à Lei 12.772/2012, em vigor desde 01/03/2013, tem a data de 02/04/2013. b) 

PROGRAD aprovou 3 projetos do DZOO em parceria com os Colegiados de Graduação em 

Aquacultura e de Graduação em Medicina Veterinária, que buscam melhorar a qualidade do ensino 

de graduação na UFMG. Os projetos são: 1) Melhoramento genético de bovinos – raças e 

cruzamentos para produção sustentável de carne e leite em regiões de clima tropical (DZOO – 

Coordenador Prof. Fábio Toral), 2) Utilização de Recursos Computacionais na Aquacultura (Col. 

Grad. Aqua. – Coordenador Prof. Idalmo Garcia), 3) Eficiência Alimentar em Bovinos – Métodos 

de determinação, interpretação e aplicação (Col. Grad. Vet. – Coordenador Prof. Ricardo Reis). c) 

Resultado da primeira participação do Aquacem – Laboratório Oficial Central do Ministério da 

Pesca e Aquicultura – em teste internacional de proficiência para doenças de animais aquáticos. 

Trata-se do teste de proficiência anual realizado pelo laboratório de referência da OIE para 

crustáceos, localizado na Universidade do Arizona, EUA. Esse teste de proficiência e de 

participação voluntária e restrito aos laboratórios oficiais de países interessados em avaliar a 

qualidade do seu serviço. O Aquacem participou da avaliação para cinco enfermidades virais de 

camarões, sendo a síndrome de taura (TSV), doença da cabeça amarela (YHV), necrose 

hipodérmica e hematopoiética (IHHNV), mionecrose infecciosa (IMNV) e a doença das manchas 

brancas (WSSV). Para a realização dos testes, o laboratório da OIE enviou amostras cegas (sem 

idenficação para a presença de agentes) de tecido de camarão e estabeleceu o prazo de sete dias para 

a conclusão e envio dos resultados. O Aquacem atingiu 100% de acerto para as cinco doenças virais 

testadas, além de concluir os testes em um prazo de quatro dias, um dos menores observados entre 

os laboratórios oficiais participantes. d) II Encontro de Representantes Locais da Comissão de Ética 

da UFMG: ocorrido no dia 19/04/2013, às 08:30hs, no auditório da FACE, o encontro reuniu os 

representantes de cada Unidade da UFMG. A Comissão de Ética da UFMG tem a finalidade de 

promover atividades que dispõe sobre conduta ética no âmbito da UFMG. Atualmente, a Comissão 

é composta pelos membros titulares Prof. Élcio Loureiro Cornelsen (FALE) – Presidente, Prof. 

Selênio Rocha Silva (Engenharia), Márcia Regina Lemos (Servidora do CECOM), e pelos suplentes 

Prof. Rodrigo Antônio de Paiva Duarte (FAFICH), Prof. Edna Maria Rezende (Enfermagem) e 

Cássia Juliana de Souza Monteiro (Servidora da Escola de Veterinária). A representante local da 

Veterinária é a servidora Erika Ramos de Alvarenga, Bióloga, lotada no DZOO, atuante no 

LAQUA (Ramal 2218). 2. Apreciar Ata da reunião realizada no dia 27 de março de 2013: após 

análise dos membros, a ata em foco foi aprovada por unanimidade, seguindo para assinatura. 3. 

Homologações diversas: a) Projeto de Prestação de Serviços “Atualização sobre disenteria suína e 

enteropatia proliferativa suína”, coordenado pelo Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes, 
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aprovado ad referendum da Câmara do DCCV em 09/04/2013 e ad referendum da Congregação da 

Unidade em 11/04/2013: homologado por unanimidade. 4. Indicar nome de um docente, para 

substituir a indicação da Profa. Danielle Ferreira de Magalhães, feita na reunião de 

Congregação do dia 27/03/2013, visando concorrer à recomposição do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos – UFMG, na qualidade de membro suplente: por unanimidade, 

os membros da Congregação indicaram o nome do Prof. João Paulo Amaral Haddad, do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. 5. Indicar nomes de docentes, para compor 

lista a ser encaminhada para escolha e designação do CEPE, visando à recomposição do 

Comitê Diretor do IEAT – Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares: após ampla 

discussão, os membros do colegiado indicaram os nomes dos Professores Antônio de Pinho 

Marques Júnior, José Monteiro da Silva Filho, Walter Motta Ferreira e José Aurélio Garcia 

Bergmann, ficando o envio dos nomes condicionados ao aceite dos professores indicados, mediante 

prévia consulta que será feita aos mesmos. Finalizados os itens da pauta, a Profa. Zélia deu início à 

análise dos itens Fora de Pauta: 1) Apreciar afastamento do país do Prof. Dalton de Oliveira 

Fontes, no período de 17 a 22/05/2013, para Lexington/EUA, para participar do Simpósio 

Internacional Alltech de Saúde e Nutrição Animal, aprovado ad referendum do DZOO em 

22/04/2013: aprovado por unanimidade. 2) Apreciar Projeto de Prestação de Serviços 

“Diagnóstico Micológico e Micotoxicológico: Aplicações em Saúde Pública e Animal”, coordenado 

pela Profa. Kelly Moura Keller, aprovado pela Câmara do DMVP em 02/04/2013 e com parecer 

favorável da Comissão de Análise de Projetos. Após explanação do Prof. Roberto Guedes, membro 

da Comissão de Análise de Projetos, o projeto em foco foi aprovado por unanimidade. 3) 

Indicação de dois nomes para concorrer ao Prêmio Fundação Bunge 2012, nas categorias Vida e 

Obra e Juventude: após debate, os membros do colegiado decidiram solicitar ao Colegiado de Pós 

Graduação em Zootecnia que, com base em análise de seu banco de teses e dissertações, indique 

um ou mais nomes aptos a concorrerem ao prêmio em foco, na categoria Juventude. No que tange 

à categoria Vida e Obra, o colegiado decidiu não fazer qualquer indicação. 4) Apresentação de 

proposta de projeto de instalação de antena da Vivo na Escola de Veterinária, para apreciação da 

Congregação: após explanação da Profa. Zélia sobre o tema, que foi profundamente discutido com 

representantes da Vivo em reunião com a Diretoria da Escola, os membros da Congregação fizeram 

várias ponderações e decidiram, com uma abstenção, não autorizar a instalação da antena. 5) Com 

a palavra, os representantes discentes manifestaram descontentamento com o corte das bolsas para 

as APIC’s. O Prof. Matheus explicou que o projeto das APIC’s perdeu as bolsas pelo fato de ter 

sido apresentado com falhas e que para o próximo ano será apresentado novo projeto, reformulado, 

e assim terá chance de reaver as bolsas. A Profa. Zélia explicou que da forma como foi escrito, o 

projeto não configurava extensão, mas sim aulas, por isso perdeu as bolsas. Outra reclamação dos 

representantes discentes foi o corte da participação do Prof. Vicente Ribeiro do Valle Filho na APIC 

do 9º período. Os discentes repassaram à Congregação que a participação do Prof. Vicente foi 

vetada devido ao fato de sua matéria ser do 10º período. Com a palavra, o Prof. Marcelo explicou 

que o setor responsável pela matéria definiu ser necessário primeiro haver uma prévia da matéria, 

para só então inseri-la em APIC, por isso o corte da participação do Prof. Vicente na APIC do 9º 

período. Os representantes discentes informaram que o Diretório Acadêmico está preparando um 

documento solicitando a volta do Prof. Vicente às APIC’s do 9º período, ao que os membros da 

Congregação apoiaram a iniciativa e aconselharam os discentes a ressaltarem no documento em 

elaboração a importância da matéria na APIC, bem como a competência do Prof. Vicente. 6) 

Franqueada a palavra ao Prof. Fábio Toral, o mesmo levou a conhecimento da Congregação a 

solicitação de docentes e técnicos administrativos do DZOO para que, em dias de evento no 

Mineirão, o controle de acesso seja feito pelo portão do Hospital Veterinário, ao que a Profa. Zélia 

explicou que tal medida já é adotada, tendo sido divulgada em reunião de chefias, na ocasião do 
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jogo Brasil x Chile, ocorrido no último dia 24. A Profa. Zélia ressaltou a necessidade de se criar em 

acesso alternativo, para evitar-se transtornos criados em dias de eventos no Mineirão. Nada mais 

havendo a tratar, a Profa. Zélia declarou encerrada a reunião, da qual eu, Cássia Juliana de Souza 

Monteiro, na qualidade de Secretária Geral da Escola de Veterinária, lavrei a presente ata, que dato 

e assino, após ser assinada pela Presidente da Sessão e demais membros da Congregação da Escola 

de Veterinária da UFMG. Belo Horizonte, 25 de abril de 2013. 


