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ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG, REALIZADA EM 17/03/2014.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião de Câmara Departamental realizada em 10/02/2014;
2. Comunicações;
3. Homologações diversas:
a) parecer e execução do projeto de doutorado intitulado “Desenvolvimento de ensaio
imunológico para identificação de carnes em produtos cárneos processados”, a ser
desenvolvido pelo aluno Guilherme de Araújo Marcondes, sob a orientação da Profª.
Silvana de Vasconcelos Cançado, aprovado ad referendum em 17/02/2014;
b) solicitação de alteração de férias do Prof. Nivaldo da Silva de 01/04/2014 a 15/04/2014
para 17/04/2014 a 01/05/2014; aprovado ad referendum em 24/02/2014;
c) solicitação de afastamento no país do Prof. Nivaldo da Silva, para Uberaba/MG, no
período de 27 a 28/02/2014; aprovado ad referendum em 24/02/2014;
d) parecer e execução do projeto de doutorado intitulado Qualidade de leite e sua relação
com diferentes frações proteicas de leite de rebanhos bovinos comerciais do Estado de
Minas Gerais”, a ser desenvolvido pela aluna Denise Ribeiro de Freitas, sob a orientação
da Profª. Mônica Maria Oliveira Pinho Cerqueira, aprovado ad referendum em
28/02/2014.
4. Apreciação da solicitação de férias da Profª. Kelly Moura Keller, no período de 30/01/2015
a 13/02/2015;
5. Apreciação da alteração de professores colaboradores da disciplina “Imunologia aplicada à
Veterinária - MVP 882”, coordenada pelo Prof. Andrey Pereira Lage;
6. Atendimento à demanda do Colegiado de Pós-Graduação sob a divisão de carga horária para
o Relatório CAPES 2013.
Às quatorze horas e dez minutos do dia 17 de março 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.
José Sérgio de Resende (Suplente) e Prof. Marcos Xavier Silva, Representantes dos Professores e a
bióloga Graciela Kunrath Lima, Representante dos Técnico-Administrativos. Os Professores Nivaldo da
Silva e Nelson Rodrigo da Silva Martins justificaram as ausências. Presente também o professor
convidado: 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 10/02/2014, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, fez as seguintes comunicações:
a) Ofício Circular CPPD 002/2014 que informa as mudanças nos dados já constatados nos relatórios
INA; b) Of. 004/2014-GER/ESC.VET que informa o cronograma de coleta e embarque de resíduos
químicos tóxicos e perigosos na Escola de Veterinária; c) Edital nº 12/2014-GD que convoca os
servidores técnico-administrativos para elegerem um representante junto à Assembleia
Departamental; d) Edital nº 13/2014-GD que convoca os professores para elegerem dois
representantes junto à Câmara Departamental. Foram homologados: a) parecer e execução do
projeto de doutorado intitulado “Desenvolvimento de ensaio imunológico para identificação de
carnes em produtos cárneos processados”, a ser desenvolvido pelo aluno Guilherme de Araújo
Marcondes, sob a orientação da Profª. Silvana de Vasconcelos Cançado, aprovado ad referendum
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em 17/02/2014; b) solicitação de alteração de férias do Prof. Nivaldo da Silva de 01/04/2014 a
15/04/2014 para 17/04/2014 a 01/05/2014; aprovado ad referendum em 24/02/2014; c) solicitação
de afastamento no país do Prof. Nivaldo da Silva, para Uberaba/MG, no período de 27 a
28/02/2014; aprovado ad referendum em 24/02/2014; d) parecer e execução do projeto de
doutorado intitulado “Qualidade de leite e sua relação com diferentes frações proteicas de leite de
rebanhos bovinos comerciais do Estado de Minas Gerais”, a ser desenvolvido pela aluna Denise
Ribeiro de Freitas, sob a orientação da Profª. Mônica Maria Oliveira Pinho Cerqueira, aprovado ad
referendum em 28/02/2014. O Prof. Marcos Xavier Silva solicitou a palavra e sugeriu que a Câmara
Departamental discutisse na próxima reunião e definisse um prazo para os relatores dos projetos
encaminhassem os pareceres, visando um retorno rápido ao aluno bem como a celeridade na
aprovação da execução do projeto para encaminhamento ao Colegiado de Pós-Graduação. Na
sequência, foi apreciada e aprovada a solicitação de férias da Profª. Kelly Moura Keller, no
período de 30/01/2015 a 13/02/2015. Logo após, foi apreciada e aprovada, com a ressalva de
consulta ao Prof. Jenner, a alteração de professores colaboradores da disciplina “Imunologia
aplicada à Veterinária - MVP 882”, coordenada pelo Prof. Andrey Pereira Lage, que passou a ter
como responsável somente a Profª. Zélia Inês Portela Lobato após a retirada dos nomes dos
Professores Jenner Karlisson Pimenta dos Reis e Marcos Bryan Heinemann. Finalizando, foi
solicitado aos professores que registrassem, junto à Secretaria do Departamento, as informações
referentes à demanda do Colegiado de Pós-Graduação sob a divisão de carga horária para o
Relatório CAPES 2013, considerando que assim as informações serão as mais fidedignas às horasaulas ministradas pelos professores do Departamento, considerando que o Relatório INA, como
ainda não foi finalizado, não apresenta dados consistentes para o atendimento. Fora de Pauta,
foram aprovados: a) parecer e execução do projeto de doutorado intitulado “Gestão da Informação e
o Desenvolvimento do Mapa de Risco Sanitário da Suinocultura Mineira”, a ser desenvolvido pela
aluna Junia Patricia Mafra Golnçalves, sob a orientação do Prof. João Paulo Amaral Haddad; b)
execução do projeto de iniciação científica voluntária intitulado “Avaliação Sanitária de Répteis
Provenientes de Vida Livre e Cativeiro do Estado de Minas Gerais”, a ser desenvolvido pela aluna
Elisa Cordeiro Praes, sob a orientação dos Professores Danielle Ferreira de Magalhães Soares e
Pedro Lúcio Lithg Pereira; c) execução do projeto de iniciação científica voluntária intitulado
“Avaliação Sanitária de Primatas Não-Humanos de Cativeiro e Vida Livre do Estado de Minas
Gerais”, a ser desenvolvido pela aluna Luisa Orsini Marques, sob a orientação dos Professores
Danielle Ferreira de Magalhães Soares e Pedro Lúcio Lithg Pereira; d) solicitação de afastamento
no país do Prof. Henrique César Pereira Figueiredo, para São Luis/MA, no período de 24 a
26/03/2014; e) solicitação de afastamento do país do Prof. Henrique César Pereira Figueiredo, para
Paris/França, no período de 24/05/2014 a 01/06/2014, para participação na 82ª Seção Geral da
Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal - OIE; f) solicitação
de férias do Prof. Henrique César Pereira Figueiredo, no período de 05/05/2014 a 24/05/2014. 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, 17 de março de 2014.

______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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