UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Veterinária - Departamento de Medicina Veterinária Preventiva
Av. Antônio Carlos, 6627 - Belo Horizonte / MG - 31.270-010
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ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 26/08/2013.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião de Câmara Departamental realizada 12/08/2013;
2. Homologação do 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica a ser
celebrado entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e a empresa
Laboratórios Vencofarma do Brasil Ltda, aprovado ad referendum em 19/08/2013;
3. Indicação de nomes (titular e suplente) para representantes do DMVP junto ao
Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Medicina Veterinária em
substituição aos Professores Nivaldo da Silva e Andrey Pereira Lage, titular e
suplente, respectivamente, cujo mandato encerrou em 21/08/2013;
4. Apreciação do projeto de pesquisa intitulado “Viabilidade e transmissão do vírus da
Vaccínia bovina em derivados lácteos infectados”, a ser desenvolvido pela aluna
Izabelle Silva Rehfeld, sob orientação da Profª. Zélia Inês Portela Lobato;
5. Apreciação do projeto de pesquisa de iniciação científica voluntária intitulado
“Doença do bico e das penas em psitacídeos nativos brasileiros”, a ser desenvolvido
pela aluna Sarah Ferreira Cunha, sob orientação do Prof. Nelson Rodrigo da Silva
Martins;
6. Apreciação sobre a realização de Concurso Público - Processo Seletivo Simplificado
para Professor Substituto, em regime de 40 horas semanais, a partir de 24/10/2013 até
31/12/2013, para suprir a vaga oriunda da aposentadoria do Professor José Oswaldo
Costa e em substituição ao Professor Substituto Arildo Pinto da Cunha, cujo contrato
se encerra em 23/10/2013.
Às quatorze horas e dez minutos do dia 26 de agosto de 2013, na sala B 209, reuniu-se a
Câmara Departamental sob a presidência do Senhor Chefe do Departamento, Professor Israel
José da Silva, com a presença dos seguintes membros: Prof. Francisco Carlos Faria Lobato
(Professor Titular), Nelson Rodrigo da Silva Martins, Nivaldo da Silva e Paulo Roberto de
Oliveira, Representantes dos Professores Associados, Marcos Xavier Silva, Representante dos
Professores Adjuntos e a servidora Grazielle Cossenzo Florentino Galinari, Representante
Suplente dos Servidores Técnico-Administrativos. Os Professores Andrey Pereira Lage,
Representante dos Professores Associados e Pedro Lúcio Lithg Pereira, Subchefe do
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva justificaram a ausência. Presentes também
os professores convidados: José Sérgio de Resende e Kelly Moura Keller. Havendo quórum,
o Professor Israel José da Silva deu início à reunião colocando em apreciação a ata da
reunião realizada em 12/08/2013, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi
homologado o 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica a ser celebrado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e a empresa Laboratórios Vencofarma do
Brasil Ltda, aprovado ad referendum em 19/08/2013. Em seguida, a Câmara Departamental
indicou e aprovou os nomes dos Professores Nivaldo e Silva e Andrey Pereira Lage, titular e
suplente, respectivamente, para continuarem como representantes do DMVP junto ao
Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Medicina Veterinária. Logo após, foi
apreciado o parecer do Prof. Marcos Bryan Heinemann e aprovada a execução do projeto de
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pesquisa intitulado “Viabilidade e transmissão do vírus da Vaccínia bovina em derivados
lácteos infectados”, a ser desenvolvido pela aluna Izabelle Silva Rehfeld, sob orientação da
Profª. Zélia Inês Portela Lobato. Dando continuidade, foi apreciada e aprovada a execução
do projeto de pesquisa de iniciação científica voluntária intitulado “Doença do bico e das
penas em psitacídeos nativos brasileiros”, a ser desenvolvido pela aluna Sarah Ferreira Cunha,
sob orientação do Prof. Nelson Rodrigo da Silva Martins. Continuando, o Prof. Israel José da
Silva fez a leitura do Parecer nº 9-119/2013 da Comissão Permanente de Pessoal Docente CPPD o qual concede uma vaga de Professor Substituto, em regime de 40 horas semanais, a
partir de 24/10/2013 até 31/12/2013, para suprir a vaga oriunda da aposentadoria do Professor
José Oswaldo Costa e em substituição ao Professor Substituto Arildo Pinto da Cunha, cujo
contrato se encerra em 23/10/2013. A Câmara Departamental discutiu e considerando os
quatro professores da respectiva área da vaga em pauta, o curto período que o professor
substituto teria para desempenhar suas funções bem como toda a complexidade a realização
do referido Processo Seletivo, deliberou por não publicar o edital, ou seja, não realizar a
seleção. Fora de Pauta, foi homologada a solicitação de afastamento no país do Prof. João
Paulo Amaral Haddad, para Brasília, nos dias 28 e 29/08/2013, aprovada ad referendum em
23/08/2013. Em seguida, foi apreciado o parecer do Prof. Francisco Carlos Faria Lobato e
aprovada a execução do projeto de pesquisa intitulado “Detecção de fatores de virulência em
amostras de Escherichia coli isoladas de fezes de bezerros com e sem diarreia e análise do
potencial patogênico dos principais patotipos utilizando o método bovine in vitro organ
culture (bIVOC)”, a ser desenvolvido pela aluna Fernanda Morcatti Coura, sob orientação do
Prof. Marcos Bryan Heinemann. Nada mais havendo a tratar, o Professor Israel José da Silva
encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Renata Martins Pelli
Canhestro, Secretária do Departamento, lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente
com o Presidente da Sessão e, após a sua aprovação, pelos membros da Câmara
Departamental e demais presentes. Belo Horizonte, 26 de agosto de 2013.

______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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