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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 14/05/2012
Pauta do dia:
 Aprovação da ata do dia 26/03/2012;
 Apresentação sobre como converter o Relatório INA em vagas de docentes;
 Comunicação pelo Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes sobre assuntos do
Colegiado de Pós-Graduação;
 Outros assuntos.
Às quatorze horas e dezenove minutos do dia 14 de maio de 2012, na sala B209, reuniuse a Assembleia Departamental sob a presidência do Prof. Rômulo Cerqueira Leite.
Estavam presentes os seguintes professores: Nelson Rodrigo da Silva Martins (subChefe do Departamento), Danielle Ferreira de Magalhães Soares, Israel José da Silva,
Jenner Karlisson Pimenta dos Reis, João Paulo Amaral Haddad, José Ailton da Silva,
José Sérgio de Resende, Luciano dos Santos Rodrigues, Marcos Bryan Heinemann,
Marcos Xavier Silva, Paulo Roberto de Oliveira e Romário Cerqueira Leite. Presentes
também a representante dos técnico-administrativos Grazielle Cossenzo Florentino
Galinari (suplente) e a representante discente Prhiscylla Sadanã Pires. Justificaram a
ausência os Professores Francisco Carlos Faria Lobato e Pedro Lúcio Lithg Pereira.
Havendo quórum, o Professor Rômulo Cerqueira Leite deu início à reunião
informando que a Professora Silvana de Vasconcelos Cançado que faria a apresentação
sobre como converter o Relatório INA em vagas de docentes teve um imprevisto e que
não poderia comparecer à reunião. O Presidente da Assembleia informou que abrirá um
espaço na próxima reunião de Câmara Departamental para que ela possa fazer a
apresentação. Logo após, o Presidente convidou o Prof. Roberto Maurício Carvalho
Guedes - Coordenador do Colegiado de Pós-Graduação para apresentar assuntos do
Colegiado de Pós-Graduação conforme decidido na última reunião de Assembleia. O
Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes apresentou uma tabela de avaliação de
publicação docente 2009/2011 e explicou a todos que os dados foram atualizados até
fevereiro/2012. Fez uma breve explanação das três propostas apresentadas na reunião
passada, a saber: 1. Comparação do Qualis novo com o antigo dos 54 docentes
avaliados e aumento proporcional dos critérios para Mestrado e Doutorado. 2. Congelar
o credenciamento por 01 ano e aguardar os novos critérios. 3. Aproximar os dois
critérios (restritivos e excludentes): para orientação de mestrado será necessário a
produção de 1,45 Artigos A1 equivalente/ano, no triênio, incluindo revistas A1 a B5;
para orientação de doutorado o professor já tem de ter orientado um mestrado e ter
produção de 1,6 Artigos A1 equivalente ano, triênio, incluindo somente revistas A1-B1
para, em médio prazo os mesmos sejam fundidos, ou seja, subir o critério do Mestrado.
Após a apresentação e amplas discussões, colocações e intervenções as propostas foram
colocadas em votação e a proposta de número 3 obteve 13 votos a favor e 01 voto
contra do Prof. José Sérgio de Resende. Na sequência o Coordenador do Colegiado de
Pós-Graduação aproveitou a oportunidade e falou sobre a verba de manutenção de
equipamentos destinada ao DMVP no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil
reais) que deverá ser utilizada até novembro/2012 e que a verba para material de
consumo foi disponibilizada para docentes que têm orientados. Em seguida, o Prof.
Rômulo Cerqueira Leite informou que um professor do ICA solicitou credenciamento
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junto ao DMVP para orientações. Após explicar a solicitação do docente o Presidente
pontuou as questões e solicitou ao Coordenador do Colegiado que se manifestasse sobre
o pedido. O coordenador esclareceu que devem ser observadas duas questões: a
necessidade e/ou demanda para credenciamento em determinadas áreas específicas e a
logística para a exequibilidade à distância. O Prof. Rômulo Cerqueira Leite expôs a
posição da Congregação da Escola de Veterinária sobre um pedido semelhante e após
algumas discussões a Assembleia optou por rediscutir o assunto. Na sequência, o
Presidente colocou em apreciação a ata da reunião realizada em 26/03/2012 e a mesma
foi aprovada por unanimidade. Finalizando, o Prof. Rômulo Cerqueira Leite leu um
email da Diretoria da Escola de Veterinária que solicitava a indicação de nomes para a
participação em um treinamento do Programa de Controle de Efluentes não Domésticos
da COPASA e ficou decidida a indicação de todos os técnicos do DMVP bem como os
professores que se candidatam. A Profª. Danielle Ferreira de Magalhães Soares fez um
convite a todos para participarem do Simpósio Mineiro de Leishamaniose que se
realizará de 22 a 24/05/2012. Nada mais havendo a tratar, o Professor Rômulo
Cerqueira Leite agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão e, para constar, eu,
Renata Martins Pelli Canhestro, Secretária do Departamento, lavrei a presente ata, que
assino juntamente com o presidente. Belo Horizonte, 14 de maio de 2012.
RENATA MARTINS PELLI CANHESTRO
Secretária do Departamento
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