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

REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Às oito horas e trinta e sete minutos do dia dois de dezembro de dois mil e quatorze, na sala de 

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

presidência do Senhor Diretor, Professor Renato de Lima Santos, com a presença dos seguintes 

membros: Professores Sandra Gesteira Coelho, Vice-Diretora da Escola de Veterinária da UFMG; 

Leonardo José Camargos Lara, Diretor da Fazenda Experimental Professor Hélio Barbosa; Joana 

Ribeiro da Glória, Coordenadora do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Medicina 

Veterinária; Edgar de Alencar Teixeira, Coordenador do Colegiado de Coordenação Didática do Curso 

de Aquacultura; João Paulo Amaral Haddad, Decano do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Animal; Eloísa de Oliveira Simões Saliba, Coordenadora do Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Zootecnia; Eliane Gonçalves de Melo, Chefe do Departamento de Clínica e Cirurgia 

Veterinárias; Carlos Augusto Gomes Leal, subchefe do Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva; Cláudia Freire de Andrade Morais Penna, Chefe do Departamento de Tecnologia e Inspeção 

de Produtos de Origem Animal; Ricardo Reis e Silva, Subchefe do Departamento de Zootecnia; Afonso 

de Liguori Oliveira, Representante da Unidade junto ao Conselho Universitário; Antônio de Pinho 

Marques Júnior, Representante da Unidade junto ao CEPE; Cleuza Maria de Faria Rezende, Danielle 

Ferreira de M. Soares, Francisco Carlos Faria Lobato, Silvana de Vasconcelos Cançado, Matheus 

Anchieta Ramirez, Paulo Ricardo de Oliveira Paes, Maristela Silveira Palhares, Adalgiza de Souza 

Carneiro Rezende (suplente), Ana Luiza Costa Cruz Borges e Ronald Kennedy Luz, Representantes do 

Corpo Docente; os Servidores Técnicos Administrativos Samuel da Silva Rezende, Gabriel Francisco de 

Oliveira Alves e Graciela Kunrath Lima, Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos; os 

Discentes Diogo Jaber Alcântara P. Motta, Luanna Neves e Amanda Hastenreiter (suplente), 

Representantes do Corpo Discente da Graduação e os Discentes Rodrigo Melo Meneses e Luciana 

Freitas Guedes, Representantes do Corpo Discente da Pós-Graduação. Justificou a ausência o Professor 

Álan Maia Borges, Diretor do Hospital Veterinário. Não justificou a ausência a Servidora Técnico 

Administrativa Renata Brandão Teixeira de Macedo, Representante dos Servidores Técnicos 

Administrativos. 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 de Congregação realizada em 20 de novembro de 2014. 

3. Apreciar afastamento do país da Profa. Renata de Pino Albuquerque Maranhão, no período de 

25/02/2015 a 24/02/2016, para pós-doutorado em Fort Collins/EUA. 

4. Apreciar Projeto de Extensão “Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Animal”, coordenado 

pelo Prof. Afonso de Liguori Oliveira, aprovado pela Câmara do DTIPOA em 24/11/2014. 

5. Apreciar Projeto de Prestação de Serviços “Diagnóstico sorológico para Lawsonia intracellularis, 

molecular (PCR) para Brachyspira hyodysenteriae, B. pilosicoli e L. intracellularis e avaliação de 

sensibilidade mínima inibitória (MIC) de Brachyspira sp. e L. intracellularis”, coordenado pelo Prof. 

Roberto Maurício Carvalho Guedes, com parecer favorável da Comissão de Análise de Projetos e 

aprovação da Câmara do DCCV em 24/11/2014. 

6. Apreciar participação do Prof. Rafael Resende Faleiros no Projeto Educacional “Certames 

Diversos”, administrado pela FUNDEP, aprovado ad referendum do DCCV em 13/10/2014. 

7. Definir lista de nomes de professores titulares para comporem comissões avaliadoras dos pedidos de 

promoção para a classe E, Professor Titular, conforme dispõe o art. 40, da Resolução Complementar nº 

04/2014, do Conselho Universitário da UFMG. 

8. Apreciar Normas do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG, elaboradas e aprovadas 

pelo Conselho Administrativo do CENEX/EV em 23/09/2014. 
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9. Definir o Perfil de Referência da Unidade, conforme determina o art. 10, da Resolução 

Complementar nº 02/2014, de 10/06/2014, do conselho Universitário da UFMG. 

10. Requerimento de cadastramento do Curso de Aquacultura junto ao CREA-MG. 

Após verificação do quórum, o Prof. Renato cumprimentou a todos e iniciou a reunião, seguindo a 

ordem do dia: 1. Comunicações: a) Homenagem ao Prof. Ronaldo Manoel Pimenta Ribeiro, que se 

aposentou no dia 16/10/2014: O Presidente da Sessão iniciou com fala de agradecimento ao Prof. 

Ronaldo Manoel, por toda sua contribuição à Escola de Veterinária e fez a entrega de uma carta oficial, 

homenageando o Prof. Ronaldo. Franqueada a palavra aos demais membros, a Profa. Cláudia Penna, 

ressaltou o grande papel exercido pelo Prof. Ronaldo no Departamento de Tecnologia e Inspeção de 

Produtos de Origem Animal, sendo seguida pelo Prof. Afonso de Liguori Oliveira. Ao final, o Prof. 

Ronaldo agradeceu a homenagem e deixou a sala de reuniões; b) O Prof. Renato de Lima Santos 

informou ao colegiado sobre o rumo das negociações acerca da Fazenda de Pedro Leopoldo, 

esclarecendo que em reuniões realizadas junto ao LANAGRO-MG, à Reitoria, à Superintendência do 

Patrimônio da União de Minas Gerais e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ficou 

definido que, excluindo-se as áreas de interesse do LANAGRO-MG, as demais áreas da fazenda 

passarão, definitivamente, a ser propriedade da UFMG. Em seguida, o Prof. Renato fez uma 

apresentação em Power Point, mostrando como ficará a área da fazenda destinada à UFMG. Com a 

palavra, o Prof. Francisco Carlos Faria Lobato, parabenizou a Diretoria da Unidade pela condução das 

negociações; c) Para atender às necessidades atuais, serão feitas alterações nas instalações elétricas e na 

lógica da Biblioteca, com colocação de novas tomadas e roteadores; d) O Prof. Renato informou a todos 

que o Departamento de Zootecnia solicitou a inclusão de uma apresentação do Curso de Aquacultura, na 

pauta desta reunião, mas, devido à extemporaneidade do pedido, a mesma deverá ser feita em 

oportunidade futura; e) O Prof. Renato relatou a difícil situação financeira enfrentada pela UFMG, 

informando que a Escola de Veterinária perdeu recursos financeiros. 2. Apreciar Ata da Reunião de 

Congregação realizada em 20 de novembro de 2014: após apreciação, a ata foi aprovada por 

unanimidade e seguiu para assinatura. 3. Apreciar afastamento do país da Profa. Renata de Pino 

Albuquerque Maranhão, no período de 25/02/2015 a 24/02/2016, para pós-doutorado em Fort 

Collins/EUA: após esclarecimentos da Profa. Eliane Melo, Chefe do DCCV, o afastamento foi 

aprovado por unanimidade. 4. Apreciar Projeto de Extensão “Ciência e Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal”, coordenado pelo Prof. Afonso de Liguori Oliveira, aprovado pela Câmara do 

DTIPOA em 24/11/2014: aprovado por unanimidade. 5. Apreciar Projeto de Prestação de Serviços 

“Diagnóstico sorológico para Lawsonia intracellularis, molecular (PCR) para Brachyspira 

hyodysenteriae, B. pilosicoli e L. intracellularis e avaliação de sensibilidade mínima inibitória 

(MIC) de Brachyspira sp. e L. intracellularis”, coordenado pelo Prof. Roberto Maurício Carvalho 

Guedes, com parecer favorável da Comissão de Análise de Projetos e aprovação da Câmara do 

DCCV em 24/11/2014: após apreciação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 6. Apreciar 

participação do Prof. Rafael Resende Faleiros no Projeto Educacional “Certames Diversos”, 

administrado pela FUNDEP, aprovado ad referendum do DCCV em 13/10/2014: aprovado por 

unanimidade. 7. Definir lista de nomes de professores titulares para comporem comissões 

avaliadoras dos pedidos de promoção para a classe E, Professor Titular, conforme dispõe o art. 

40, da Resolução Complementar nº 04/2014, do Conselho Universitário da UFMG: O Prof. Renato 

apresentou ao colegiado as sugestões dos quatro departamentos, lendo uma a uma e colocando-as em 

votação, na seguinte ordem: DZOO (lista anexa), aprovada por unanimidade; DTIPOA (lista anexa), 

aprovada por unanimidade; DMVP (lista anexa), aprovada por unanimidade; DCCV (lista anexa), 

aprovada com abstenção da Profa. Maristela. Ficou definido que, antes de cada composição de banca, 

será verificado se o examinador ainda se encontra na ativa, caso já esteja aposentado, seu nome não 

poderá compor a comissão. Em seguida, o Prof. Renato solicitou inversão de pauta, deixando o item nº 

8 para o final da reunião. Tendo seu pedido atendido, passou-se então à análise do item nº 9, qual seja, 

9. Definir o Perfil de Referência da Unidade, conforme determina o art. 10, da Resolução 

Complementar nº 02/2014, de 10/06/2014, do conselho Universitário da UFMG: Após análise, o 
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colegiado decidiu que o documento será refeito, tomando como base o modelo de formatação de 

redação utilizado pelo DCCV e a tabela de caracterização do perfil, proposta pelos departamentos de 

Medicina Veterinária Preventiva , Zootecnia e de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem 

Animal. O Prof. Renato de Lima Santos sugeriu, ainda, que fosse excluída a possibilidade de regime de 

trabalho de 20 horas para Professor Titular, ao que os membros da Congregação decidiram acolher a 

sugestão. Desta forma, ficou aprovado, por unanimidade, o perfil docente, conforme documento anexo. 

10. Requerimento de cadastramento do Curso de Aquacultura junto ao CREA-MG: após ampla 

discussão, os membros decidiram aprovar o item e, ainda, enviar, concomitantemente, documento ao 

CRMV-MG, verificando a possibilidade de se fazer o registro em foco no CRMV-MG. 8. Apreciar 

Normas do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG, elaboradas e aprovadas pelo 

Conselho Administrativo do CENEX/EV em 23/09/2014: O Prof. Renato fez uma explanação sobre o 

papel do CENEX na UFMG, ressaltando que sua função, assim como a do NAPq, é de assessorar a 

Diretoria, e que com o Regimento atual, juntamente com as normas ora em foco, o CENEX deixaria de 

ter essa função de assessoramento e passaria a ser um órgão colegiado independente da direção da 

unidade. Fora isso, o Prof. Renato levantou falhas legais existentes na minuta apresentada, tais como a 

indexação com base no salário mínimo, para fins de cobrança de aluguel do auditório. Assim, o Prof. 

Renato propôs que seja feita uma reavaliação do Regimento atual, bem como da minuta de normas ora 

apresentada. Os membros do colegiado debateram o tema. Em seguida, o Prof. Renato trouxe para 

votação a proposição de se compor uma comissão encarregada de reavaliar o Regimento do CENEX e 

as Normas, trazendo para análise da Congregação novas propostas. Os membros da Congregação 

aprovaram, com duas abstenções, a constituição da comissão. Em seguida, o Prof. Renato solicitou 

sugestões de nomes para comporem a comissão ora aprovada. Após apreciação, os membros do 

colegiado decidiram que a comissão será composta pelo Coordenador do CENEX e mais um 

representante de cada Departamento da Unidade, perfazendo um total de cinco membros. 

Posteriormente, cada Departamento indicará seu representante. Ficou-se ainda estabelecido que a 

comissão terá prazo até o dia 29 de maio de 2015, para finalizar os trabalhos. Nada mais havendo a 

tratar, o Prof. Renato de Lima Santos 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 pelo Presidente da Sessão e demais membros da Congregação da Escola de 

Veterinária da UFMG. Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2014. 

 


