UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Veterinária - Departamento de Medicina Veterinária Preventiva
Av. Antônio Carlos, 6627 - Belo Horizonte / MG - 31.270-010
Fone: (31) 3409-2075 - FAX: (31) 3409-2080 - e-mail: dmvp@vet.ufmg.br
ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG, REALIZADA EM 10/02/2014.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião de Câmara Departamental realizada em 02/12/2013;
2. Comunicações;
3. Homologações diversas:
a) solicitação de alteração da 2ª parcela de férias da Prof. Lygia Maria Decker de
15/07/2014 a 29/07/2014 para 04/08/2014 a 18/08/2014 por período concomitante com
Licença Prêmio; aprovado ad referendum em 27/01/2014;
b) solicitação de afastamento no país do Prof. Nivaldo da Silva, para Maceió/AL, no
período de 06 a 08/02/2014; aprovado ad referendum em 03/02/2014;
c) solicitação de afastamento no país do Prof. João Paulo Amaral Haddad, para
Parauapebas/PA, no período de 10 a 14/02/2014; aprovado ad referendum em
05/02/2014;
4. Apreciação da solicitação de afastamento no país da Profª. Kelly Moura Keller, para
Seropédica/RJ, no período de 13 a 15/03/2014;
5. Indicação de nomes para a participação nas APIC’S dos 8º e 9º períodos, que serão
realizadas no 1º semestre de 2014;
6. Indicação de Comissão de Avaliação do Relatório INA/2013;
7. Apreciação da solicitação de manutenção da jornada de trabalho de 40 horas semanais do
médico veterinário Nélson Éder Martins;
8. Apreciação do parecer e execução do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação de estirpes
não toxigênicas de Clostridium difficile para a prevenção de diarreia neonatal em leitões”, a
ser desenvolvido pelo aluno Carlos Augusto de Oliveira Junior, sob a orientação do Prof.
Francisco Carlos Faria Lobato;
9. Apreciação do parecer e execução do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa de agentes
infecciosos em amostras de biópsia uterina de vacas leiteiras com problemas reprodutivos”,
a ser desenvolvido pela aluna Juliana Marques Bicalho, sob a orientação do Prof. Rômulo
Cerqueira Leite;
10. Apreciação do Relatório de Bolsa de Monitoria - Disciplina Doenças de Suínos, do aluno
Dione Martins de Souza Junior;
11. Apreciação do Relatório de Bolsa de Monitoria - Disciplina Saneamento, do aluno Frederico
Miranda Pereira;
12. Apreciação do Relatório de Bolsa de Monitoria - Disciplina Saneamento, da aluna Sarah
Antonieta de Oliveira Veríssimo;
13. Apreciação sobre a execução do Projeto de Extensão intitulado “Qualidade e Conservação
da Água de Nascentes no Município de Igarapé/MG”, coordenado pelo Prof. Luciano dos
Santos Rodrigues;
14. Apreciação sobre execução do Projeto de Iniciação Científica Voluntário intitulado
“Desempenho de reator anaeróbio compartimentado (ABR) seguido de reator UASB em
“Y” na remoção de matéria orgânica, sólidos e nutrientes em efluentes do processamento de
frangos”, a ser desenvolvido pela aluna Thayrinne Marcella Rodrigues Borges, sob a
orientação do Prof. Luciano dos Santos Rodrigues;
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15. Apreciação da solicitação do Prof. Marcos Xavier Silva para participar como colaborador na
disciplina Bioestatística do Curso de Especialização do Departamento de Farmacologia do
ICB, no ano de 2014, carga horária total de 30 horas;
16. Apreciação da solicitação de Progressão Funcional do Prof. Marcos Xavier Silva do nível II
para o nível III da classe de Professor Adjunto;
17. Inventário das cargas de botijões de nitrogênio do DMVP;
18. Apresentação do Prof. Henrique César Pereira Figueiredo intitulada “Implantação de
balanço das atividades do Aquacen”.
Às quatorze horas e sete minutos do dia 10 de fevereiro de 2014, 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.
Francisco Carlos Faria Lobato (Suplente), Prof. Marcos Xavier Silva, Prof. Nelson Rodrigo da Silva
Martins, Prof. Nivaldo da Silva e Prof. Paulo Roberto de Oliveira, Representantes dos Professores e a
bióloga Graciela Kunrath Lima, Representante dos Técnico-Administrativos. O Professor Andrey
Pereira Lage justificou a ausência. Presentes também os professores convidados: Carlos Augusto Gomes
Leal, Danielle Ferreira de Magalhães Soares, Henrique César Pereira Figueiredo, José Sérgio de
Resende e Kelly Moura Keller. 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
02/12/2013, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, fez as seguintes comunicações: a)
OF. PRPq/12/2014 que informa a recomendação do projeto da Escola de Veterinária intitulado
“Complexo Laboratorial do Núcleo de Pesquisa em Saúde Animal e Segurança Alimentar” para
compor a Proposta Institucional da UFMG a ser submetida à Chamada Pública MCTI/FINEP/CTINFRA-PROINFRA 2014; b) Edital nº 03/2014-GD, de 03 de fevereiro de 2014 que dispõe da
eleição de um representante titular da categoria de Técnico-Administrativos para compor a
Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Estágio
Probatório; c) Ofício Circular CPPD 001/2014 que solicita aos docentes a atualização do Currículo
Lattes até o dia 17/02/2014 para extração de dados para os relatórios de 2013; d) foi solicitado a
todos que expliquem aos alunos sob a sua orientação como funciona o empréstimo de chaves junto
à Secretaria do DMVP; e) solicitou ainda que os documentos enviados à impressora da Secretaria
sejam retirados com a maior brevidade possível considerando o desperdício de papel e toner de
arquivos enviados e não retirados. Logo após, foram homologadas a solicitação de alteração de férias
da Profª. Lygia Maria Decker de 15/07/2014 a 29/07/2014 para 04/08/2014 a 18/08/2014 por
período concomitante com Licença Prêmio, aprovado ad referendum em 27/01/2014 e as
solicitações de afastamento no país do Prof. Nivaldo da Silva, para Maceió/AL, no período de 06 a
08/02/2014, aprovado ad referendum em 03/02/2014 e do Prof. João Paulo Amaral Haddad, para
Parauapebas/PA, no período de 10 a 14/02/2014, aprovado ad referendum em 05/02/2014. Em
seguida, foi apreciada e aprovada a solicitação de afastamento no país da Profª. Kelly Moura
Keller, para Seropédica/RJ, no período de 13 a 15/03/2014. Atendendo ao item 5 da pauta¸ foram
indicados e aprovados os nomes dos Professores Kelly Moura Keller e Romário Cerqueira Leite
para acompanharem as APIC’S dos 8º e 9º períodos, a serem realizadas no 1º semestre de 2014. Na
sequência, foram indicados e aprovados os nomes dos Professores Francisco Carlos Faria Lobato,
Israel José da Silva e Pedro Lúcio Lithg Pereira para comporem a Comissão de Avaliação do
Relatório INA/2013. Dando continuidade, foi apreciada e aprovada a solicitação de manutenção
da jornada de trabalho de 40 horas semanais do médico veterinário Nélson Éder Martins. Logo
após, a Câmara Departamental apreciou a aprovou a execução dos projetos de pesquisa intitulados
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“Avaliação de estirpes não toxigênicas de Clostridium difficile para a prevenção de diarreia
neonatal em leitões”, a ser desenvolvido pelo aluno Carlos Augusto de Oliveira Junior, sob a
orientação do Prof. Francisco Carlos Faria Lobato e “Pesquisa de agentes infecciosos em amostras
de biópsia uterina de vacas leiteiras com problemas reprodutivos”, a ser desenvolvido pela aluna
Juliana Marques Bicalho, sob a orientação do Prof. Rômulo Cerqueira Leite. Foram apreciados e
aprovados em bloco os Relatórios de Bolsas de Monitoria Disciplina Doenças de Suínos, do aluno
Dione Martins de Souza Junior; Disciplina Saneamento, dos alunos Frederico Miranda Pereira e
Sarah Antonieta de Oliveira Veríssimo. Em seguida, foi apreciada e aprovada a execução do
Projeto de Extensão intitulado “Qualidade e Conservação da Água de Nascentes no Município de
Igarapé/MG”, coordenado pelo Prof. Luciano dos Santos Rodrigues. Atendendo ao item 14 da
pauta, foi apreciada e aprovada a execução do Projeto de Iniciação Científica Voluntário intitulado
“Desempenho de reator anaeróbio compartimentado (ABR) seguido de reator UASB em “Y” na
remoção de matéria orgânica, sólidos e nutrientes em efluentes do processamento de frangos”, a ser
desenvolvido pela aluna Thayrinne Marcella Rodrigues Borges, sob a orientação do Prof. Luciano
dos Santos Rodrigues. Logo após, foi apreciada e aprovada a solicitação do Prof. Marcos Xavier
Silva para participar como colaborador na disciplina Bioestatística do Curso de Especialização em
Farmacologia do ICB, no ano de 2014, carga horária total de 30 horas. Antes de tratar do item 16 da
pauta, o Prof. Israel José da Silva solicitou e foi aprovada a inclusão da apreciação do Relatório de
Atividades Docente - ano 2013 do Prof. Marcos Xavier Silva para fins de progressão horizontal. O
Relatório foi aprovado pela Câmara Departamental e na sequência passou-se a apreciação da
solicitação de Progressão Funcional do Prof. Marcos Xavier Silva do nível II para o nível III da
classe de Professor Adjunto, que foi aprovada. Continuando, o Prof. Israel José da Silva informou
sobre o custo das cargas dos botijões de nitrogênio e solicitou que todos os responsáveis pelos
botijões façam um levantamento sobre o conteúdo de cada um deles para que seja feito um estudo
de viabilidade para as futuras recargas. O Prof. Marcos Bryan Heinemann solicitou a palavra para
informar a Câmara Departamental à situação atual da coleção de morcegos do DMVP. Fez algumas
considerações a respeito da dificuldade em mantê-la e informou que o Museu do Instituto de
Ciências Biológicas da UFMG tem interesse em receber a coleção. A Câmara Departamental
aprovou a doação desde que sejam mantidas algumas espécies para uso didático. O Prof. Marcos
Xavier sugeriu uma consulta aos Professsores Élvio Carlos Moreira e José Newton Coelho Menezes
para informações sobre a origem e conservação da coleção. Finalizando, o Prof. Israel José da
Silva solicitou a inclusão fora de pauta de outros assuntos, os quais apreciados pela Câmara
Departamental foram todos aprovados antes da apresentação do Prof. Henrique; a) afastamento no
país do Prof. Romário Cerqueira Leite, para Seropédica/RJ, no período de 23 a 28/02/2014; b) a
execução do projeto de pesquisa intitulado “Representações Sociais do Controle de Ectoparasitas
por produtores e consumidores de leite em Campo Verde-MT”, a ser desenvolvido pelo aluno
Anderson Barbieri de Barros, sob a orientação do Prof. Romário Cerqueira Leite; c) a alocação da
Bolsa de Monitoria distribuída pela Congregação da Escola de Veterinária na disciplina
“Caracterização de Efluentes” do curso de Aquacultura; d) a execução do Projeto de Iniciação
Científica Voluntário intitulado “Avaliação de dois processos de compostagem de carcaças de
frangos”, a ser desenvolvido pela aluna Jeniffer Godinho Ferreira Pimenta, sob a orientação do
Prof. Luciano dos Santos Rodrigues; e) a realização do Curso “Orbivírus e seus vetores”, sob a
coordenação da Profª. Zélia Inês Portela Lobato, a ser realizado no período de 17 a 20 de fevereiro
de 2014. A Profª. Danielle Ferreira de Magalhães Soares solicitou a palavra para informar que
foram concedidas quatro bolsas de residência para o DMVP. A representante dos TécnicoAdministrativos, a bióloga Graciela Kunrath Lima solicitou a palavra e informou que está
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realizando um cadastro dos alunos usuários do Laboratório que utilizam os equipamentos sob sua
responsabilidade. Informou ainda a reclamação por parte dos alunos quanto ao funcionamento do
Setor de Lavagem do DMVP, pontuando que não foi avisado que o servidor estaria de férias no mês
de janeiro e que, mesmo após seu retorno o setor tem funcionado precariamente. A Profª. Danielle
solicitou novamente a palavra para convidar a todos para participarem do I Simpósio Nacional de
Epidemiologia e Conservação de Animais Silvestres, a ser realizado na Escola de Veterinária, no
período de 12 a 15 de fevereiro de 2014, sob sua coordenação e do Prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira.
O Prof. Francisco Carlos Faria Lobato solicitou a palavra para agradecer e homenagear, em nome
próprio e do DMVP, o Prof. Marcos Bryan Heinemann, pelos dez anos de conivência no Depto., e
em razão de sua saída da UFMG para outra Universidade; reafirmou que o DMVP estará sempre de
portas abertas para recebê-lo em futuras parcerias e desejou-lhe sucesso nessa nova etapa como
professor e pesquisador. O Prof. Henrique César Pereira Figueiredo sugeriu uma homenagem, o que
foi aceito por todos. O Prof. Marcos Bryan agradeceu a todos. Encerrando, passou-se a
apresentação do Prof. Henrique César Pereira Figueiredo intitulada “Implantação e balanço das
atividades do Aquacen”. 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, 10 de fevereiro de 2014.

______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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