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 02/12/2013.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião de Câmara Departamental realizada em 04/11/2013;
2. Comunicações;
3. Homologações de afastamentos:
a) afastamento no país do prof. Carlos Augusto Gomes Leal, para Almas/TO, no período de
12/11/2013 a 13/11/2013, aprovado ad referendum em 06/11/2013;
b) afastamento no país do prof. Carlos Augusto Gomes Leal, para Alfenas/MG, no período
de 19/11/2013 a 22/11/2013, aprovado ad referendum em 13/11/2013;
c) afastamento no país do prof. Nivaldo da Silva, para Foz do Iguaçu/PR, no período de
03/12/2013 a 07/12/2013, aprovado ad referendum em 20/11/2013;
4. Homologações de solicitações de férias:
a) Profª. Kelly Moura Keller, no período de 24/01/2014 a 07/02/2014, aprovado ad
referendum em 21/11/2013;
b) Prof. Romário Cerqueira Leite, no período de 02/01/2014 a 15/02/2014, aprovado ad
referendum em 27/11/2013
5. Indicação de representantes, titular e suplente, para integrarem o Conselho do CENEX da
Escola de Veterinária da UFMG;
6. Apreciação do projeto de Iniciação Científica Voluntária intitulado “Perfil Sorológico para o
Vírus da Influenza Suína em Granjas de Ciclo Completo em Minas Gerais”, a ser
desenvolvido pelo aluno Tiago Vieira Rodrigues, sob a orientação da profª. Zélia Inês
Portela Lobato;
7. Apreciação do parecer e execução do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de
peptídeos sintéticos através de mapeamento das regiões do gene gag e env do EIAV para
uso no diagnóstico da anemia infecciosa equina”, a ser desenvolvido pelo aluno João Helder
Frederico de Faria Naves, sob a orientação do prof. Jenner Karlisson Pimenta dos Reis;
8. Apreciação do parecer e execução do projeto de pesquisa intitulado “Obtenção de fração de
imunoglobulina em leite cru, avaliação nutricional e efeito protetor sobre a colonização de
Escherichia coli O157:H7 em camundongos”, a ser desenvolvido pela aluna Maria Carolina
Pais Pinto de Oliveira, sob a orientação da profª. Mônica Maria Oliveira Pinho Cerqueira;
9. Apreciação do termo de adesão ao Trabalho Voluntário do Prof. Maurício Resende para
desenvolvimento do projeto de pesquisa “Síndrome da Dilatação Proventricular
(Bornavirose Aviária)”;
10. Apreciação do Relatório de Atividades Docentes - ano 2013 da Profª. Danielle Ferreira de
Magalhães Soares;
11. Apreciação da solicitação de Progressão Funcional da Profª. Danielle Ferreira de Magalhães
Soares do nível II para o nível III, da classe de Professor Adjunto;
12. Apreciação da Proposta de resolução relativa à política de pessoal docente, para sugestões de
aprimoramento.
Às quatorze horas e um minuto do dia 02 de dezembro de 2013, na Sala B209, 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. Pedro Lúcio Lithg Pereira, Subchefe do Departamento, Prof.
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Carlos Augusto Gomes Leal (Suplente), Prof. João Paulo Amaral Haddad (Suplente), Prof. Nivaldo da
Silva e Prof. Paulo Roberto de Oliveira, Representantes dos Professores e a bióloga Graciela Kunrath
Lima, Representante dos Técnico-Administrativos. Os Professores Andrey Pereira Lage, Marcos Xavier
Silva e Nelson Rodrigo da Silva Martins justificaram as ausências. Presentes também os professores
convidados: Henrique César Pereira Figueiredo, Jenner Karlisson Pimenta dos Reis, José Sérgio de
Resende, Kelly Moura Keller e Romário Cerqueira Leite. Após a verificação do quórum, o Professor
Israel José da Silva deu início à reunião colocando em apreciação a ata da reunião de Câmara
Departamental realizada em 04/11/2013, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, fez as
seguintes comunicações: a) Concessão ao Prof. Romário Cerqueira Leite, pela Sociedade da Ordem
do Mérito da Medicina Veterinária, o Grau de Comendador da Ordem pelos relevantes serviços
prestados à Medicina Veterinária e ao desenvolvimento da pesquisa científica e ao ensino da
Veterinária pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária; b) Of.Circular CPPD.11/2013 que
informa o impedimento de participar de Comissões Examinadores de concursos públicos aqueles
que mantenham ou tenham mantido, no interregno de 05 anos anteriores ao concurso em questão,
vínculo de natureza acadêmica, com qualquer dos candidatos inscritos. Logo após, foram
homologadas as solicitações de afastamentos no país dos Professores Carlos Augusto Gomes Leal,
para Almas/TO, no período de 12/11/2013 a 13/11/2013, aprovado ad referendum em 06/11/2013 e
para Alfenas/MG, no período de 19/11/2013 a 22/11/2013, aprovado ad referendum em 13/11/2013
e Nivaldo da Silva, para Foz do Iguaçu/PR, no período de 03/12/2013 a 07/12/2013, aprovado ad
referendum em 20/11/2013. Em seguida, foram homologadas as solicitações de férias dos Professores
Kelly Moura Keller, no período de 24/01/2014 a 07/02/2014, aprovado ad referendum em
21/11/2013 e Romário Cerqueira Leite, no período de 02/01/2014 a 15/02/2014, aprovado ad
referendum em 27/11/2013. Na sequência, o Prof. Israel José da Silva fez a leitura do Ofício 03/2013 CENEX/EV-UFMG que solicita a indicação de representantes, titular e suplente, para integrarem o
Conselho do CENEX da Escola de Veterinária da UFMG. A Câmara Departamental indicou os
Professores Carlos Augusto Gomes Leal e Luciano dos Santos Rodrigues, respectivamente, titular e
suplente. Dando continuidade, a Câmara Departamental apreciou e aprovou a execução do projeto
de Iniciação Científica Voluntária intitulado “Perfil Sorológico para o Vírus da Influenza Suína em
Granjas de Ciclo Completo em Minas Gerais”, a ser desenvolvido pelo aluno Tiago Vieira
Rodrigues, sob a orientação da profª. Zélia Inês Portela Lobato. Logo após, foi apreciado o parecer
e a execução do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de peptídeos sintéticos através de
mapeamento das regiões do gene gag e env do EIAV para uso no diagnóstico da anemia infecciosa
equina”, a ser desenvolvido pelo aluno João Helder Frederico de Faria Naves, sob a orientação do
prof. Jenner Karlisson Pimenta dos Reis. Na sequência, foi apreciado o parecer e a execução do
projeto de pesquisa intitulado “Obtenção de fração de imunoglobulina em leite cru, avaliação
nutricional e efeito protetor sobre a colonização de Escherichia coli O157:H7 em camundongos”, a
ser desenvolvido pela aluna Maria Carolina Pais Pinto de Oliveira, sob a orientação da profª.
Mônica Maria Oliveira Pinho Cerqueira. Continuando, a Câmara Departamental apreciou e
aprovou o Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário do Prof. Maurício Resende para
desenvolvimento do projeto de pesquisa “Síndrome da Dilatação Proventricular (Bornavirose
Aviária)”. Em seguida, foi apreciado e aprovado o Relatório de Atividades Docentes - ano 2013
da Profª. Danielle Ferreira de Magalhães Soares para fins de progressão horizontal. Finalizando, foi
apreciada e aprovada a solicitação de Progressão Funcional da Profª. Danielle Ferreira de
Magalhães Soares do nível II para o nível III, da classe de Professor Adjunto. O Prof. Israel José da
Silva apresentou a Proposta de resolução relativa à política de pessoal docente, para sugestões de
aprimoramento até 28/02/2014. Fora de Pauta, foi apreciada e aprovada a solicitação de Afastamento
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no País - Superior a 15 dias para a finalidade de Aperfeiçoamento, da técnico-administrativo Grazielle
Cossenzo Florentino Galinari, no período de 07 a 27/02/2014. Logo após, a Câmara Departamental
apreciou e aprovou recomendando o enquadramento como projeto de extensão do projeto intitulado
“Ações integrativas para a saúde homem/animal em Juatuba, 2013/2014”, sob a coordenação da Profª.
Danielle Ferreira de Magalhães Soares. Encerrando, a Câmara Departamental analisou e aprovou a
execução do projeto “Controle Sanitário de vetores no centro nacional de hipismo e recuperação e
adequação da área de competição do cross country para o hipismo”, a ser desenvolvido pelo Prof.
Romário Cerqueira Leite em parceria com docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto ao
Ministério do Esporte. O Prof. Henrique solicitou um espaço na primeira reunião de Câmara
Departamental de 2014 para apresentar os resultados do Laboratório Aquacen, o que foi aprovado por
todos. O Prof. Nivaldo da Silva sugeriu a aprovação de um calendário para que em 2014 sejam feitas
apresentações, por meio de seminários dos resultados, dos projetos em andamento. 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, 02 de dezembro de 2013.

______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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