UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
REALIZADA DIA 28/04/2014
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quatorze, se reuniram
na Sala de Reuniões do Departamento de Zootecnia, sob a presidência
do Chefe do Departamento, Professor Kleber Campos Miranda Filho,
com a participação dos professores Ricardo Reis e Silva, Leonardo José
Camargos Lara, Sandra Gesteira Coelho, Lúcio Carlos Gonçalves, Cintia
Labussière Nakayama, Nelson Carneiro Baião e representante dos
técnicos administrativos, Gabriel Francisco de Oliveira Alves e
representante dos alunos da pós-gradução, Túlio Soares de Brito, que
tomaram as seguintes deliberações: PAUTA: 1) Aprovação das atas das
reuniões de câmara departamental de 19/02/2014 e 09/04/2014:
Prof. Kleber apresentou as atas das reuniões de câmara departamental
de 19/02/2014 e 09/04/2014. A Câmara aprovou a ata da reunião de
19/02/2014. Quanto à ata da reunião 09/04/2014 optou-se pela
apresentação de sugestões e a aprovação desta ata foi transferida para
a próxima reunião de Câmara. 2) Aprovação dos relatórios INA dos
docentes que pleiteiam a Progressão à Prof Titular: Prof Kleber deu
ciência a todos da Correspondência dos professores Adalgiza de Souza
Carneiro de Rezende, Décio Souza Graça, Helton Mattana Saturnino,
Lúcio Carlos Gonçalves e Ronaldo Braga Reis relativa a progressão para
à classe de Professor Titular. Destacou-se também que a Profa Ângela
Maria Quintão Lana também pleiteia esta Progressão. Apresentados os
relatórios INA desses professores, eles foram avaliados e aprovados pela
Câmara Departamental. 3) Outros assuntos: Neste item da pauta o
Prof Kleber os seguintes assuntos para apreciação da Câmara Projetos de Pesquisa: a) “Efeitos da inclusão Panbonis na ração de
frangos de corte”, coordenado pelo Prof Leonardo José Camargos
Lara. b) “Efeito da suplementação com glicerina bruta veiculada à
água sobre o perfil metabólico de ovelhas lactantes.”, coordenado
pelo Prof Iran Borges. c) “Avaliação da composição do leite de
ovelhas suplementadas com glicerina bruta veiculada à água.”,
coordenado pelo Prof Iran Borges: Após apresentação dos projetos do
Prof Iran Borges e Prof. Leonardo Lara a Câmara analisou e aprovou os
projetos. Projetos de Extensão: a) Projeto do XXII Curso de
Aprimoramento em Manejo, Melhoramento, Reprodução e Produção
em Bovinocultura de Leite, coordenado pelo Prof. Ronaldo Braga
Reis e Prof. Helton Mattana Saturnino. b) Criação do “Grupo de
Estudos em Produção de Equinos”, coordenado pela Profa. Adalgiza
Souza Carneiro de Resende. c) Realização de curso sobre “Avanços
na Nutrição de Equinos.”, coordenado pela Profa. Adalgiza Souza
Carneiro de Resende juntamente com a Profa. Sarah Ralston, da
University de New Jersey. O Prof. Kleber disponibilizou os projetos
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para que a Câmara fizesse a análise. Ao término da análise a Câmara se
manifestou pela aprovação desses projetos de Extensão. Projeto de
Prestação de Serviço: a) Continuidade do Projeto de Prestação de
Serviço “Consultoria Nutricional”, coordenado pelo Prof Leonardo
José Camargos Lara, com a Empresa Frango Ferreira. b) Palestras
técnicas “Manejo na criação de bezerras: Impactos sobre a saúde e
produção futura” da Profa. Sandra Gesteira Coelho. Depois da
ciência e apreciação de cada projeto a Câmara manifestou-se pela
aprovação dos projetos de prestação de serviços. Of. nº 135/2014-GD:
Minuta de convênio de cooperação técnica entre a UFMG através da
Escola de Veterinária e a EMBRAPA, para apreciação e aprovação
da Câmara Departamental: A minuta de convênio de cooperação
técnica foi apresentada aos presentes, passando-se a apreciação da
mesma. A Câmara aprovou a minuta apresentada. Circ. n.º 19/2014GD: Relativo à proposta de Resolução Complementar que dispõe
sobre as progressões e promoções dos integrantes das carreiras de
magistério superior e de magistério do ensino básico, técnico e
tecnológico: Essa Circular da Diretoria foi apresentada aos membros
da Câmara. O Prof. Lúcio Carlos Gonçalves apresentou considerações
quanto ao fato de a Proposta considerar progressão a cada três anos. O
Prof. Lúcio sugeriu que a progressão dos professores deve ser anual, ou
seja, assim que o docente adquirir o direito pelo interstício ele deve
poder se candidatar e se for considerado apto, obter a progressão. O
Prof. Lúcio sugeriu também que seja solicitado a Comissão que cuida da
Resolução Complementar a criação de um Barema básico para que o
professor candidato à progressão tenha maior clareza quanto aos
requisitos que será avaliado e o que é necessário para que ele obtenha a
Progressão. A Câmara departamental manifestou-se favoravelmente às
considerações do Prof. Lúcio e manifestou também que a avaliação de
um professor com objetivo de progressão e promoção deve considerar
toda a vida profissional do docente e não somente o que ele fez em seus
últimos 10 anos de atuação, para que importantes contribuições que o
docente tenha oferecido não sejam desconsideradas em função do
tempo. A Câmara sugeriu também que a Chefia do Departamento de
Zootecnia convoque todos os professores interessados em discutir a
Proposta de Resolução Complementar para que seja possível a
elaboração de um único documento a ser enviado à Diretoria da Escola
de Veterinária até 19/05/2014 conforme solicita a Circ. n.º 19/2014GD. Circ. n.º 20/2014-GD: Relativo a documento do Prof. Marc
Henry sobre participação de Residentes junto à Fazenda Modelo em
Pedro Leopoldo e a Fazenda Experimental Prof. Hélio Barbosa em
Igarapé: O Prof. Kleber apresentou a Circular da Diretoria e o
documento do Prof. Marc Henry aos presentes na reunião e a Câmara
manifestou que compartilha as necessidades da presença de residentes
na Fazenda de Pedro Leopoldo e foi sugerida também a possibilidade da
criação de uma Residência em Produção Animal. Of. 001/2014 –
Av. Antônio Carlos, 6627 – Campus da Pampulha - Caixa Postal 567 - CEP 31123-970 - Belo Horizonte, MG - Brasil
Fone (31) 3499-2172 - Fax (31) 3499-2168 - zootec@vet.ufmg.br – www.vet.ufmg.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

Laboratório de Aquacultura (LAQUA): Requerimento dos servidores
técnicos administrativos e do Prof. Edgar de Alencar Teixeira
relativo a aquisição de equipamentos de proteção individual: O Prof
Kleber apresentou o Of. 001/2014 – Laboratório de Aquacultura
(LAQUA) à Câmara. Em seguida o representante dos técnicos
administrativos, Gabriel Francisco de Oliveira Alves, efetuou os
esclarecimentos necessários sobre o requerimento. Ao final a Câmara
manifestou estar de acordo com o requerimento e solicitou que ele fosse
encaminhado à Diretoria da Escola. Correspondência do Prof. Fábio
Luiz Buranelo Toral solicitando sua substituição como docente da
disciplina VET027 – Metodologia da Pesquisa Científica a partir do
2º semestre de 2014: A correspondência do Prof. Fábio solicitando
substituição como docente na disciplina VET027 – Metodologia da
Pesquisa Científica – foi apresentada pelo Prof Kleber aos membros da
Câmara. Após análise da Câmara em relação ao pedido do Prof Fábio
seguido de esclarecimento do Prof. Kleber da aceitação do Prof. Idalmo
em assumir a parte da disciplina atualmente correspondente ao Prof.
Fábio a Câmara foi favorável ao atendimento da solicitação do Prof
Fábio. Solicitações do Colegiado de Graduação quanto a indicação
de docentes para as disciplinas: VET026 - Profissiografia do Médico
Veterinário; VET028 - Estatística Aplicada à Medicina Veterinária:
As solicitações do Colegiado de Graduação foram apresentadas pelo Prof
Kleber. Após o conhecimento a Câmara departamental decidiu o
seguinte: referente a disciplina VET026 - Profissiografia do Médico
Veterinário - a Câmara indicou a Profa Simone Koprowski Garcia.
Quanto à disciplina VET028 - Estatística Aplicada à Medicina
Veterinária - depois das considerações dos presentes na reunião a
Câmara optou por buscar mais informações no Colegiado de Graduação
quanto à carga horária total da disciplina e distribuição da disciplina
entre os departamentos da Escola de Veterinária. A Câmara decidiu
também que após a coleta destas informações os professores Fábio e
Idalmo serão consultados para verificar qual dos dois pode assumir esta
disciplina. Of. 52/2014 do Colegiado de Pós-Graduação em
Zootecnia relativo a oferta de disciplinas da Pós graduação para o
2º Semestre de 2014: Os Prof Ricardo e o Prof. Kleber apresentaram o
ofício relativo a ofertas de disciplinas da Pós graduação para o 2º
Semestre de 2014, juntamente com os formulários preenchidos pelos
professores indicando as disciplinas que serão ofertadas. A Câmara
avaliou o material e aprovou a oferta de disciplinas apresentada
solicitando o quadro de oferta de disciplinas seja encaminhado ao
Colegiado de Pós-Graduação. Progressão Funcional dos Docentes:
Dalton de Oliveira Fontes; Eloisa de Oliveira Simões Saliba; Iran
Borges e Sandra Gesteira Coelho - O Prof. Kleber informou a todos a
respeito da progressão funcional dos professores, Dalton de Oliveira
Fontes; Eloisa de Oliveira Simões Saliba; Iran Borges e Sandra Gesteira
Coelho. Em seguida passou-se a apreciação dos processos pelos
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presentes. Ao final todos os processos de Progressão Funcional dos
Docentes foram aprovados. Relatório de Estágio Probatório dos
Professores: Cintía Labussière Nakayama; Fabiano Alvim Barbosa;
Matheus Anchieta Ramirez; Eduardo Maldonado Turra: O Prof Kleber
apresentou o Relatório de Estágio Probatório dos Professores, a
Resolução 30/1999 e comunicou a Câmara a necessidade de
composição de uma Comissão de Avaliação dos Relatórios Finais de
Estágio Probatório. A Câmara apreciou o assunto e decidiu pela
indicação dos professores Ronaldo Braga Reis, Adalgiza de Souza
Carneiro de Rezende e Rogéria Serakides para composição desta
comissão. O professor Kleber agradeceu a presença de todos e nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada
pelo Chefe do Departamento de Zootecnia e demais presentes. Belo
Horizonte, 28 de abril de 2014.

Prof Kleber Campos Miranda Filho
Chefe Depto de Zootecnia
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