ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 07.05.2012.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião realizada em 16/04/2012;
2. Apreciação do relatório final de Estágio Probatório da Profª. Danielle Ferreira de
Magalhães Soares;
3. Apreciação da solicitação de renovação de Dedicação Exclusiva da Profª. Danielle Ferreira
de Magalhães Soares;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. José Ailton da Silva, visando à renovação da
Dedicação Exclusiva do Prof. João Paulo Amaral Haddad, compreendendo o período de 2005
a 2009;
5. Aprovação de projetos;
6. Apreciação do pedido de afastamento no país do Prof. Nivaldo da Silva, no período de 13 a
15/05/2012, para Cuiabá/MT;
7. Homologações:
a) Afastamento no país do Prof. Nivaldo da Silva, no período de 02 a 05/05/2012, para
Uberlândia/MG, aprovado ad referendum em 23/04/2012;
b) Afastamento no país do Prof. Nelson Rodrigo da Silva Martins, no período de 06 a
11/05/2012, para Itanhandú/MG, aprovado ad referendum em 23/04/2012;
c) Afastamento no país da servidora Graciela Kunrath Lima, no período de 06 a 15/05/2012,
para São Paulo/SP, aprovado ad referendum em 03/05/2012;
8. Comunicações;
9. Outros assuntos.
Às quatorze horas e dezessete minutos do dia 07 de maio de 2012, na sala B 209, reuniu-se a
Câmara Departamental sob a presidência do Senhor Chefe do Departamento, Professor
Rômulo Cerqueira Leite, com a presença dos seguintes membros: Romário Cerqueira Leite,
Professor Titular; Israel José da Silva, Nivaldo da Silva e Paulo Roberto de Oliveira,
Representantes dos Professores Associados; Pedro Lúcio Lithg Pereira, Representante dos
Professores Adjuntos; Antônio Maria Claret Torres, Professor Asssitente e a representante
discente Prhiscylla Sadanã Pires. Justificaram a ausência o Professor Nelson Rodrigo da Silva
Martins, Sub-Chefe do Departamento e a servidora Graciela Kuranth Lima, Representante dos
Servidores Técnico-Administrativos Presentes também os professores convidados: Danielle
Ferreira de Magalhães Soares, Jenner Karlisson Pimenta dos Reis, João Paulo Amaral Haddad
e José Sérgio de Resende. Havendo quórum, o Professor Rômulo Cerqueira Leite deu início
à reunião colocando em apreciação a ata do dia 16/04/2012, que foi aprovada. O Presidente
colocou em discussão o item 2 da pauta e fez a leitura do parecer emitido pela comissão
encarregada da avaliação final do estágio probatório da Professora Danielle Ferreira de
Magalhães Soares que foi aprovado pela Câmara Departamental. Na sequência foi apreciada
a solicitação de Renovação de Dedicação Exclusiva da Professora Danielle Ferreira de
Magalhães Soares que foi aprovada. Dando continuidade foi lido o parecer do Professor
José Ailton da Silva, visando à renovação da Dedicação Exclusiva do Prof. João Paulo
Amaral Haddad, compreendendo o período de 2005 a 2009 que na sequência foi aprovado.

Foram aprovados os pareceres dados aos projetos do aluno Rodrigo Otávio Silveira Silva,
intitulado “Clostriduim difficile: Padronização do diagnóstico em cultura de célula e avaliação
dos kits de ELISA comercializados e no Brasil, avaliação da sensibilidade antimicrobiana de
isolados e desenvolvimento de uma vacina experimental e de um modelo animal de infecção”
e da aluna Letícia Gomes Magnago Caldeira, intitulado “Pesquisa de resíduos de
medicamentos veterinários em ovos por cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a
espectrometria de massas sequencial (CLUE-EM/EM): Validação de método multiresíduos
qualitativo e confirmatório”. Atendendo ao item 6 da pauta foi aprovado o afastamento no
país do Professor Nivaldo da Silva, no período de 13 a 15/05/2012, para Cuiabá/MT. Foram
homologados os seguintes afastamentos: a) Afastamento no país do Prof. Nivaldo da Silva,
no período de 02 a 05/05/2012, para Uberlândia/MG, aprovado ad referendum em
23/04/2012; b) Afastamento no país do Prof. Nelson Rodrigo da Silva Martins, no período de
06 a 11/05/2012, para Itanhandú/MG, aprovado ad referendum em 23/04/2012; c)
Afastamento no país da servidora Graciela Kunrath Lima, no período de 06 a 15/05/2012,
para São Paulo/SP, aprovado ad referendum em 03/05/2012. Em seguida foram feitas as
seguintes comunicações: a) foi lido o ofício de agradecimento ao DMVP da mestranda
Sefanne Aparecida Gonçalves; b) foi lido o Of. COLGRAD nº 010/2012; c) foi lida a Portaria
33/2012 do Pró-Reitor de Pesquisa da UFMG; d) foi lida Circ. Nº 14/2012-GD da
Superintendente Administrativo da Escola de Veterinária da UFMG; e) foi lido o email do
Prof. Marcelo Souza sobre o planejamento de um curso preparatório para o concurso do
MAPA; f) foi lido o email da Superintendente Administrativo da Escola de Veterinária sobre
o levantamento pontual das necessidades de aquisição de mobiliários para gabinetes dos
docentes. Fora de Pauta foi aprovado, desde que seja incluído no corpo do projeto o
cronograma de execução, o projeto de prestação de servidores Consultoria Aulas de PósGraduação Lato Sensu em parceria com a ReHAgro Ltda coordenado pelo Prof. Andrey
Pereira Lage.Nada mais havendo a tratar, o Professor Rômulo encerrou a reunião agradecendo
a presença de todos. E, para constar, eu, Renata Martins Pelli Canhestro, Secretária do
Departamento, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo chefe do departamento
que presidiu a reunião. Belo Horizonte, 07 de maio de 2012.
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