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

REALIZADA NO DIA 29DE OUTUBRODE 2014 

 

Às oito horas e quarenta minutos do dia vinte e nove de outubro 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; Álan Maia Borges, Diretor do Hospital Veterinário; Israel José da 

Silva, Decano do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Medicina Veterinária; Edgar 

de Alencar Teixeira, Coordenador do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de 

Aquacultura; Zélia Inês Portela Lobato, Subcoordenadora 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; Henrique César Pereira Figueiredo, Chefe do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva; Kleber Campos Miranda Filho, Chefe 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; Ana Luiza Costa Cruz Borges, Cleuza Maria de Faria Rezende, Francisco Carlos Faria 

Lobato, Silvana de Vasconcelos Cançado, Paulo Ricardo de Oliveira Paes, Maristela Silveira 

Palhares e Ronald Kennedy Luz, Representantes do Corpo Docente; os Servidores Técnicos 

Administrativos Renata Brandão Teixeira de Macedo, Samuel da Silva Rezende e Graciela 

Kunrath Lima, Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos; os Discentes João 

Lucas Quintanilha Gonçalves e Luís Gustavo Figueiredo, Representantes do Corpo Discente da 

Graduação e a Discente Luciana Freitas Guedes, Representante do Corpo Discente da Pós-

Graduação. Justificaram a ausência os Professores Cláudia Freire de Andrade Morais Penna, 

Chefe do Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal; Danielle 

Ferreira de Magalhães Soares e Matheus Anchieta Ramirez, Representantes do Corpo Docente; 

o Discente Rodrigo Melo Meneses, Representante do Corpo Discente da Pós-Graduação. Não 

justificou a ausência o Discente Diogo Jaber Alcântara P. Motta, Representante do Corpo 

Discente da Graduação. Encontra-se em gozo de férias o Docente Wagner Luiz Moreira dos 

Santos, Representante do Corpo Docente. Secretariou a sessão a Secretária Geralda Escola de 

Veterinária, Cássia Juliana de Souza Monteiro. 

PAUTA DO DIA: 

1. Comunicações. 

2. Apreciar Ata da Reunião de Congregação realizada em 25 de setembro de 2014. 

3. Homologar afastamentos do país: 

a) Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes, no período de 30/11/2014 a 06/12/2014, para 

Edimburgo/Escócia; 

b) Profa. Roselene Ecco, no período de 06 a 14/11/2014, para Atlanta/Estados Unidos da 

América; 

c) Prof. Benito Soto Blanco, no período de 06 a 14/11/2014, para Atlanta/Estados Unidos 

da América; 

d) Prof. Ronaldo Braga Reis, no período de 19 a 26/10/2014, para San Jose/Costa Rica; 

e) Profa. Cláudia Freire de Andrade Morais Penna, no período de 23/10/2014 a 05/11/2014, 

para Zaragoza e Donastia-San Sebastian/Espanha; 
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f) Prof. Marcelo Resende de Souza, no período de 23/10/2014 a 05/11/2014, para Zaragoza 

e Donastia-San Sebastian/Espanha; 

g) Cosme Damião Barbosa, no período de 03 a 12/11/2014, para Cartagena das 

Índias/Colômbia; 

h) Profa. Zélia Inês Portela Lobato, no período de 02 a 09/11/2014, para Roma/Itália; 

i) Profa. Zélia Inês Portela Lobato, no período de 01 a 07/12/2014, para Edimburgo/Reino 

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte; 

j) Prof. Carlos Augusto Gomes Leal, no período de 12 a 17/10/2014, para Seul/Coreia do 

Sul; 

k) Prof. Henrique César Pereira Figueiredo, no período de 30/11/2014 a 06/12/2014, para 

Edimburgo/Inglaterra; 

l) Prof. Romário Cerqueira Leite, no período de 22 a 28/11/2014, para Rio 

Cuarto/Argentina; 

m) Profa. Kelly Moura Keller, no período de 22/11/2014 a 23/12/2014, para Rio 

Cuarto/Argentina; 

n) Prof. Renato de Lima Santos, no período de 01 a 04/10/2014, para Montevidéu/Uruguai. 

4. Homologar progressão horizontal da Profa. Joana Ribeiro da Glória, do nível III para o nível 

IV, da classe de Adjunto, aprovado pela Câmara do DZOO em 02/10/2014 e ad referendum 

da Congregação da Unidade em 13/10/2014. 

5. Homologar Termos de Cooperação: 

a) Termo de Cooperação entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC) e a Escola de 

Veterinária da UFMG, coordenado pela Profa. Mônica Maria de Oliveira Pinho 

Cerqueira, aprovado pela Câmara do DTIPOA em 03/10/2014 e ad referendum da 

Congregação da Unidade em 10/10/2014; 

b) Aditivo ao Termo de Cooperação nº 062/2013, projeto “Aditivo de aporte de valores e 

inclusão de meta no projeto de controle sanitários de vetores e recuperação e adequação 

da área de competição do Cross Country no Centro Nacional de Hipismo”, parte 

integrante do Programa de Trabalho 27.811.2035.12TQ – Implantação de Infraestrutura 

para os Jogos Olímpicos e Paraolimpíada Rio 2016, coordenado pelo Prof. Romário 

Cerqueira Leite, aprovado pela Câmara do DMVP em 29/09/2014 e ad referendum da 

Congregação da Unidade em 06/10/2014; 

c) Segundo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 062/2013, projeto “Aditivo de aporte de 

valores e inclusão de meta no projeto de controle sanitários de vetores e recuperação e 

adequação da área de competição do Cross Country no Centro Nacional de Hipismo”, 

parte integrante do Programa de Trabalho 27.811.2035.12TQ – Implantação de 

Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolimpíada Rio 2016, coordenado pelo Prof. 

Romário Cerqueira Leite, aprovado pela Câmara do DMVP em 29/09/2014 e ad 

referendum da Congregação da Unidade em 06/10/2014. 

6. Homologar projeto de extensão “COMUNI PROEXT/MEC 2014”, coordenado pela Profa. 

Zélia Inês Portela Lobato, aprovado pela Câmara do DMVP em 29/09/2014 e ad referendum 

da Congregação da Unidade em 07/10/2014. 

7. Homologar projeto de prestação de serviços: “Importância do controle das diarreias 

neonatais” - palestras, coordenado pelo Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes, aprovado 

ad referendum do DCCV em 30/09/2014 e ad referendum da Congregação em 07/10/2014. 
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8. Apreciar projeto de prestação de serviços “Efeitos da inclusão de Strolitin, Nitamin, Bytofan 

e associações destes produtos na ração de frangos de corte”, coordenado pelo Prof. Leonardo 

José Camargos Lara, aprovado pela Câmara do DZOO em 02/10/2014, com parecer 

favorável da Comissão de Análise de Projetos. 

9. Apreciar projeto de prestação de serviços “Identificação de subtipos do vírus da Influenza 

Suína circulantes nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil a partir de estudos sorológicos”, 

coordenado pela Profa. Zélia Inês Portela Lobato, aprovado ad referendum da Câmara do 

DMVP em 21/10/2014, com parecer favorável da Comissão de Análise de Projetos. 

10. Apreciar projeto de extensão “III Curso de Atualização em Oncologia de Cães e Gatos”, 

coordenado pelo Prof. Rubens Antônio Carneiro, aprovado ad referendum da Câmara do 

DCCV em 18/09/2014. 

11. Debate sobre as apresentações feitas pelas Chefias Departamentais da Escola de 

Veterinária na reunião da Congregação realizada em 25/09/2014. 

12. Constituição de Comissão para avaliação de proposta para reestruturação do Curso de 

Graduação e da Área de Aquacultura da Escola de Veterinária da UFMG. 

 

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

seguindo a ordem do dia: 1. Comunicações: a) Boas vindas à nova Sub-Coordenadora do 

Colegiado de Pós-Graduação em Ciência Animal, Profa. Zélia Inês Portela Lobato, que 

cumprirá mandato de dois anos contados a partir de 05/09/2014; b) Nomeação da Profa. 

Marília Martins Melo, pelo Magnífico Reitor da UFMG, para exercer o cargo em comissão de 

Diretora de Fomento à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa. 2. Apreciar Ata da Reunião de 

Congregação realizada em 25 de setembro de 2014: uma vez apreciada pelo colegiado, a ata 

foi aprovada por unanimidade, seguindo para assinatura. 3. Homologar afastamentos do país: 

a) Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes, no período de 30/11/2014 a 06/12/2014, para 

Edimburgo/Escócia; b) Profa. Roselene Ecco, no período de 06 a 14/11/2014, para 

Atlanta/Estados Unidos da América; c) Prof. Benito Soto Blanco, no período de 06 a 

14/11/2014, para Atlanta/Estados Unidos da América; d) Prof. Ronaldo Braga Reis, no período 

de 19 a 26/10/2014, para San Jose/Costa Rica; e) Profa. Cláudia Freire de Andrade Morais 

Penna, no período de 23/10/2014 a 05/11/2014, para Zaragoza e Donastia-San 

Sebastian/Espanha; f) Prof. Marcelo Resende de Souza, no período de 23/10/2014 a 

05/11/2014, para Zaragoza e Donastia-San Sebastian/Espanha; g) Cosme Damião Barbosa, no 

período de 03 a 12/11/2014, para Cartagena das Índias/Colômbia; h) Profa. Zélia Inês Portela 

Lobato, no período de 02 a 09/11/2014, para Roma/Itália; i) Profa. Zélia Inês Portela Lobato, 

no período de 01 a 07/12/2014, para Edimburgo/Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte; j) Prof. Carlos Augusto Gomes Leal, no período de 12 a 17/10/2014, para Seul/Coreia 

do Sul; k) Prof. Henrique César Pereira Figueiredo, no período de 30/11/2014 a 06/12/2014, 

para Edimburgo/Inglaterra; l) Prof. Romário Cerqueira Leite, no período de 22 a 28/11/2014, 

para Rio Cuarto/Argentina; m) Profa. Kelly Moura Keller, no período de 22/11/2014 a 

23/12/2014, para Rio Cuarto/Argentina; n) Prof. Renato de Lima Santos, no período de 01 a 

04/10/2014, para Montevidéu/Uruguai: O Presidente da sessão solicitou aos membros que os 

afastamentos em foco fossem apreciados em bloco. Tendo seu pedido aceito, o Prof. Renato de 

Lima Santos colocou para análise em bloco os subitens “a” a “n”, sendo todos homologados 

por unanimidade. 4. Homologar progressão horizontal da Profa. Joana Ribeiro da Glória, 

do nível III para o nível IV, da classe de Adjunto, aprovado pela Câmara do DZOO em 

02/10/2014 e ad referendum da Congregação da Unidade em 13/10/2014: após apreciação, o 
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item foi homologado por unanimidade. 5. Homologar Termos de Cooperação: a) Termo de 

Cooperação entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Secretaria de 

Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC) e a Escola de Veterinária da UFMG, 

coordenado pela Profa. Mônica Maria de Oliveira Pinho Cerqueira, aprovado pela Câmara do 

DTIPOA em 03/10/2014 e ad referendum da Congregação da Unidade em 10/10/2014: 

homologado por unanimidade; em bloco subitens “b” e “c”, quais sejam, b) Aditivo ao 

Termo de Cooperação nº 062/2013, projeto “Aditivo de aporte de valores e inclusão de meta no 

projeto de controle sanitários de vetores e recuperação e adequação da área de competição do 

Cross Country no Centro Nacional de Hipismo”, parte integrante do Programa de Trabalho 

27.811.2035.12TQ – Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolimpíada 

Rio 2016, coordenado pelo Prof. Romário Cerqueira Leite, aprovado pela Câmara do DMVP 

em 29/09/2014 e ad referendum da Congregação da Unidade em 06/10/2014 e c) Segundo 

Aditivo ao Termo de Cooperação nº 062/2013, projeto “Aditivo de aporte de valores e inclusão 

de meta no projeto de controle sanitários de vetores e recuperação e adequação da área de 

competição do Cross Country no Centro Nacional de Hipismo”, parte integrante do Programa 

de Trabalho 27.811.2035.12TQ – Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e 

Paraolimpíada Rio 2016, coordenado pelo Prof. Romário Cerqueira Leite, aprovado pela 

Câmara do DMVP em 29/09/2014 e ad referendum da Congregação da Unidade em 

06/10/2014: homologados por unanimidade. 6. Homologar projeto de extensão “COMUNI 

PROEXT/MEC 2014”, coordenado pela Profa. Zélia Inês Portela Lobato, aprovado pela 

Câmara do DMVP em 29/09/2014 e ad referendum da Congregação da Unidade em 

07/10/2014: homologado por unanimidade. 7. Homologar projeto de prestação de serviços: 

“Importância do controle das diarreias neonatais” - palestras, coordenado pelo Prof. 

Roberto Maurício Carvalho Guedes, aprovado ad referendum do DCCV em 30/09/2014 e 

ad referendum da Congregação em 07/10/2014: homologado por unanimidade. 8. Apreciar 

projeto de prestação de serviços “Efeitos da inclusão de Strolitin, Nitamin, Bytofan e 

associações destes produtos na ração de frangos de corte”, coordenado pelo Prof. 

Leonardo José Camargos Lara, aprovado pela Câmara do DZOO em 02/10/2014, com 

parecer favorável da Comissão de Análise de Projetos: aprovado por unanimidade. 9. 

Apreciar projeto de prestação de serviços “Identificação de subtipos do vírus da Influenza 

Suína circulantes nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil a partir de estudos sorológicos”, 

coordenado pela Profa. Zélia Inês Portela Lobato, aprovado ad referendum da Câmara do 

DMVP em 21/10/2014, com parecer favorável da Comissão de Análise de Projetos: 

aprovado por unanimidade. 10. Apreciar projeto de extensão “III Curso de Atualização em 

Oncologia de Cães e Gatos”, coordenado pelo Prof. Rubens Antônio Carneiro, aprovado 

ad referendum da Câmara do DCCV em 18/09/2014: aprovado por unanimidade. 11. Debate 

sobre as apresentações feitas pelas Chefias Departamentais da Escola de Veterinária na 

reunião da Congregação realizada em 25/09/2014: os membros da Congregação discutiram 

as apresentações feitas na reunião anterior, levantando questões e buscando soluções para as 

mesmas. Ao final das discussões do item 11, o Presidente da sessão solicitou, aos demais 

membros do colegiado, permissão para análise do item fora de pauta antes da apreciação do 

item de número 12 da pauta. Tendo seu pedido atendido, o Prof. Renato de Lima Santos 

colocou para apreciação o item FORA DE PAUTA, qual seja, Apreciar projeto de extensão 

“I Seminário de Ranicultura de Minas Gerais”, coordenado pela Profa. Cíntia Labussière 

Nakayama, aprovado ad referendum da Câmara do DZOO em 23/10/2014: uma vez 

analisado, o item foi aprovado por unanimidade. Voltando para a pauta, o Prof. Renato de 
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Lima Santos colocou em discussão o item número 12, qual seja, 12. Constituição de Comissão 

para avaliação de proposta para reestruturação do Curso de Graduação e da Área de 

Aquacultura da Escola de Veterinária da UFMG: O Presidente da sessão iniciou fazendo 

um relato atual da situação do curso de Graduação em Aquacultura, que foi baseado em 

trabalho de diagnóstico realizado pela direção da Escola, com as seguintes etapas percorridas: 

constatação do baixo número de alunos finalizando o curso, com apenas dois formandos no 

primeiro semestre de 2014 em turmas com entrada de 25 alunos por semestre, alto índice de 

reprovação em disciplinas ministradas no ICB, ICEX, IGC e EV, alto índice de evasão discente 

em diferentes momentos do curso; reuniões com os diretores e professores que ministram aulas 

no curso de Aquacultura no ICB, IGC, ICEX e reunião com todos os professores do curso de 

Aquacultura que ministram aulas na EV, para melhor entendimento dos motivos das 

reprovações e evasão do curso, reunião com o Pró-Reitor e Pró-Reitor Adjunto de Graduação 

para expressar a preocupação da direção da EV quanto aos problemas mencionados acima, 

buscando orientações para enfrentamento dos mesmos. Foi destacado o acompanhamento do 

Prof. Edgar de Alencar Teixeira, Coordenador de Coordenação Didática do Curso de 

Graduação em Aquacultura nas reuniões realizadas no ICB, IGC, ICEX e EV, bem como a 

atuação da secretaria do Colegiado de Aquacultura no fornecimento de documentos referentes 

ao curso, sendo então solicitada permissão aos demais membros do colegiado para propor a 

constituição de uma Comissão, que terá como tarefa instruir a Congregação quanto à 

reestruturação do curso. O Prof. Renato de Lima Santos propôs que a comissão avalie o 

seguinte cenário: fortalecimento da pós-graduação na área de Aquacultura, com a criação de 

Mestrado Profissional em Aquacultura e avanço na pós-graduação stricto sensu na área de 

aquacultura, nos níveis de mestrado e doutorado, com transferência das vagas da Graduação em 

Aquacultura para o curso de Medicina Veterinária, sem prejuízo de qualquer outra proposta. O 

Prof. Renato destacou a necessidade de valorizar o que já foi conquistado em termos de 

infraestrutura, bem como o altíssimo padrão dos profissionais dedicados ao curso. Abertas as 

discussões, foi franqueada a palavra ao Prof. Edgar, que fez um relato sobre a situação do 

curso, destacando os pontos positivos e o reconhecimento nacional obtido. Com a palavra, a 

Profa. Eloísa Saliba ressaltou que o grande problema é a evasão discente. O Prof. Ronald Luz, 

de posse da palavra, fez um levantamento da situação dos professores ligados ao curso, 

destacando a alta produtividade dos mesmos, bem como a importância dos alunos para a 

manutenção dos laboratórios. Com a palavra, o Prof. Francisco Lobato explicou como foi o 

processo de criação do Curso de Aquacultura, vez que era o diretor da Unidade à época, 

enfatizando que tal criação não foi uma imposição da Congregação, mas sim uma livre escolha 

da Comunidade como um todo. O Prof. Kleber Miranda fez questão de destacar a importância 

da Graduação em Aquacultura para a comunidade, bem como dos avanços alcançados, 

lembrando da tecnologia para criação de camarões marinhos em Minas Gerais, desenvolvida 

pelo curso. O Prof. Kleber lembrou, ainda, que todos os cursos criados pelo REUNI, como foi o 

caso do Curso de Aquacultura, têm problemas e que cabe à comunidade buscar soluções para 

saná-los. Franqueada a palavra à Profa. Ana Luiza Borges ressaltou o grande empenho dos 

professores da Aquacultura, tanto no ensino como na administração do curso. Com a palavra, a 

Profa. Silvana Cançado fez um complemento à colocação do Prof. Francisco Lobato, vez que a 

referida professora fazia parte da equipe do REUNI, à época. A Profa. Silvana destacou que a 

criação do Curso de Aquacultura foi muito bem avaliada e muito bem vista pela equipe 

REUNI. De posse da palavra, o Prof. Renato de Lima Santos ressaltou que, em nenhum 

momento, está sendo discutida a lisura do processo de criação do curso, mas sim o que 
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aconteceu nesses seis anos de experiência acumulada bem como a responsabilidade que a EV 

tem em entregar a sociedade ao final de cada semestre profissionais bem preparados em 

número adequado aos investimentos públicos. Franqueada a palavra à Profa. Maristela Palhares 

destacou que o ingresso no REUNI foi feito sem a devida discussão. O Prof. Henrique César 

fez um relato sobre sua experiência como professor de Medicina Veterinária, em Lavras, e 

como professor de Aquacultura, na UFMG, bem como de gestor, quando foi coordenador do 

curso de Medicina Veterinária em Lavras, e ressaltou que a gestão de um curso novo sempre 

envolve problemas e adaptações. O Prof. Henrique destacou, ainda, a carência que o país tem 

de Médicos Veterinários com formação em animais aquáticos. Com a palavra, a Profa. Eliane 

Melo relatou que essa discussão não é exclusiva da Escola de Veterinária, que outras 

instituições com cursos criados no REUNI também estão com a mesma discussão aberta. 

Finalizados os debates, o Prof. Renato de Limas Santos consultou a Congregação sobre a 

criação da comissão. Por unanimidade, os membros do colegiado decidiram pela criação de 

uma comissão encarregada de avaliar proposta de reestruturação do Curso de Graduação 

em Aquacultura e Área de Aquacultura na Escola de Veterinária da UFMG. No tocante à 

composição da comissão recém criada, os membros da Congregação decidiram, por maioria de 

votos, que a mesma deve ser composta por 08 (oito) docentes, sendo dois de cada 

departamento, dos quais três vinculados ao curso de graduação em Aquacultura e cinco 

vinculados ao curso de graduação em Medicina Veterinária, 02 (dois) discentes, sendo, 

preferencialmente, 01 (um) da Aquacultura e 01(um) da Medicina Veterinária, e 01 (um) 

servidor técnico administrativo. Os nomes dos componentes da comissão serão decididos 

pela Diretoria da Escola de Veterinária, estando aberta para receber sugestões. Ficou-se ainda 

definido que o prazo para o término dos trabalhos da comissão ora criada será o dia 31 de 

maio de 2015. 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 Geralda 

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, 29 de outubro de 2014. 

 


