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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
REALIZADA DIA 02/10/2014

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, reuniram-se 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 Diogo Gonzaga Jayme, Leonardo José Camargos Lara, Daniela Chemim de
Melo Hoyos, Helton Mattana Saturnino, Ana Luiza da Costa Cruz Borges, Cintia
Labussière Nakayama, Ricardo Reis e Silva, o representante dos técnicos
administrativos, Gabriel Francisco de Oliveira Alves, e o representante discente dos
pós-graduandos, Ana Paula Liboreiro Brustolini, que tomaram as seguintes
deliberações: PAUTA: O prof. Kleber iniciou a reunião, cumprimentando a todos e deu
boas vindas à discente Ana Paula Liboreiro que atuará como representante discente
dos pós-graduandos, a partir desta data, pelo período de um ano. A profa. Ana Luiza
sugeriu solicitar ao Diretório Acadêmico (D.A) a indicação de nomes para
representação discente da graduação, uma vez que os discentes cujos nomes constam
na lista de membros da Câmara já concluíram o curso de graduação. (1) Aprovação
da ata da reunião de Câmara Departamental de 21/08/2014. O prof. Kleber
apresentou a ata da reunião de câmara do dia 21/08/2014 e após a apreciação, o
prof. Helton Mattana Saturnino sugeriu a alteração do tempo verbal em algumas
frases constantes no texto da ata, do presente do indicativo para o pretérito,
ponderando que este seria o tempo verbal mais adequado. Após esta correção, a ata foi
aprovada. (2) Comunicações: A) Núcleo Docente Estruturante (NDE): O prof. Kleber
concedeu a palavra ao prof. Leonardo José Camargos Lara, que se apresentou como
membro representante do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Medicina
Veterinária da UFMG, o qual discutiu em reunião tema ligado ao Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) e Tutoria para os estudantes de graduação. O professor
disse que, para os cursos que ainda não decidiram pela implantação ou não do TCC e
Tutoria para a graduação, a UFMG está incentivando a discussão do tema. O Prof.
Leonardo José Camargos Lara disse que será necessário ponderar se vale a pena ou
não optar por esta inclusão, por meio de discussões com os docentes do
departamento, e adiantou que será solicitado posteriormente um posicionamento do
departamento sobre o assunto. B) Laboratório de Nutrição (LABNUTRI): O prof.
Leonardo José Camargos Lara expôs as reclamações de orientados seus da pósgraduação, em relação ao Laboratório de Nutrição (LABNUTRI). De acordo com os
alunos, o LABNUTRI apresenta desorganização administrativa, no que se refere ao seu
funcionamento diário, como limpeza, localização de chaves, entre outros. Ainda
segundo os alunos não existiriam condições apropriadas no laboratório para trabalhar
na realização de análises e pesquisas. A representante discente Ana Paula Liboreiro
pediu a palavra, informando que os alunos de pós-graduação se reuniram e foram
unânimes sobre o atual estado do LABNUTRI, e que foi feita uma lista das demandas
levantadas pelos discentes, inclusive das ocorrências observadas. O prof. Ricardo Reis
recomendou que essa lista fosse posteriormente encaminhada ao departamento. O
prof. Helton Mattana Saturnino comentou sobre a proximidade da aposentadoria do
técnico de laboratório Antônio de Arymatéia Monteiro (Toninho). O representante dos
técnicos administrativos Gabriel Francisco de Oliveira Alves sugeriu o envio de
informações sobre o quadro de técnicos administrativos do departamento à Diretoria,
a partir de um levantamento prévio para subsidiar decisão acerca de novas
contratações. O prof. Ricardo Reis comunicou que a demanda por mão de obra de
técnicos administrativos ocorre em toda a universidade e que a informação de
demanda do departamento já foi encaminhada à Diretoria. O prof. Diogo Gonzaga
Jayme indagou sobre o papel do técnico de laboratório, no apoio às aulas práticas e,
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após ampla discussão, o entendimento geral foi de que a função do técnico é dar
suporte às aulas práticas, fazer análises e não a de ministrar as aulas práticas. Foi
considerada também a elevada carga horária, da aula prática, da disciplina “Técnicas
de Laboratório em Nutrição Animal”. A profa. Daniela Chemim de Melo Hoyos
perguntou se havia informações sobre a vinculação da entrada dos usuários no
Laboratório de Nutrição à participação em disciplina sobre técnicas de segurança em
laboratório. O prof. Ricardo Reis disse que será apurado se existe alguma exigência ou
norma para a entrada no Laboratório de Nutrição. O prof. Leonardo José Camargos
Lara reforçou a relevância do conhecimento de procedimentos de segurança e sugeriu
a criação de um curso de práticas de segurança em laboratório que poderia ser
ministrado pela coordenadora de gerência de resíduos da Escola de Veterinária, a
enfermeira Mônica Campolina Stehling. O representante dos técnicos administrativos,
Gabriel Francisco de Oliveira Alves, lembrou do curso de capacitação “Biossegurança
em Laboratório”, promovido pelo ICB e DRH, com carga horária de 20h, que tem o
objetivo de capacitar os usuários sobre biossegurança em laboratório, e propôs que a
Diretoria viabilizasse este curso para a comunidade da Escola de Veterinária. A profa.
Ana Luiza da Costa Cruz Borges fez um resumo dos apontamentos proferidos sobre o
assunto até aquele momento, os quais foram: administração do Laboratório de
Nutrição, reclamação dos orientados do prof. Leonardo José Camargos Lara e dos
alunos da pós-graduação, e a elevada carga horária, da aula prática, da disciplina
“Técnicas de Laboratório em Nutrição Animal”, que será pauta para outra reunião. O
prof. Kleber informou que após o término da Reunião de Câmara se reuniria com o
prof. Leonardo Bôscoli Lara, para reunião previamente agendada, a respeito da
administração do LABNUTRI. Em relação à elevada carga horária da mencionada
disciplina, a Câmara deliberou pelo envio de um documento ao Colegiado de Pós
Graduação, solicitando mais alguns professores para colaborarem na disciplina. A
representante discente Ana Paula Liboreiro apresentou a sugestão de apoio dos alunos
da pós-graduação na organização das análises, inclusive ofereceu-se para fazer um
levantamento dos estudantes envolvidos por área que poderiam se responsabilizar
pela organização de análises (no mínimo um estudante por análise). O prof. Leonardo
José Camargos Lara validou a sugestão da discente, afirmando que tal colaboração
seria importante para a realização das pesquisas e práticas. O prof. Kleber agradeceu
às sugestões da discente Ana Paula Liboreiro e de todos os presentes para a solução
dos problemas do LABNUTRI. C) Aula inaugural do curso de Aquacultura: O prof.
Kleber informou que o Diretor da Escola sugeriu a realização de aula inaugural para
os calouros do curso de Aquacultura e Medicina Veterinária, por um professor que
seja uma referência profissional na área. A profa. Ana Luiza sugeriu o nome do Médico
Veterinário, Doutor em Ciência Animal, Glauber Souza de Machado. O professor
Leonardo José Camargos Lara sugeriu que seja mantida a visita dos calouros à
Fazenda de Igarapé. D) Solicitação de carro para docente: O prof. Kleber informou
sobre a possibilidade de solicitação de carro, pelo docente, para atender a alguma
necessidade imediata de transporte. O professor Kleber comunicou que, após análise
do pedido, a Diretoria poderá conceder autorização por meio de portaria. E) Visita do
Diretor da Escola de Veterinária: O prof. Kleber informou que o prof. Renato de Lima
Santos, Diretor da Escola, pediu para visitar o departamento de Zootecnia e, após
discussão, foi definida a data de 23/10/2014, que seria agendada com a Diretoria. F)
Visita do Pró Reitor de Pós Graduação: O prof. Kleber informou sobre a reunião dos
docentes com o Pró-Reitor de pós-graduação, prof. Rodrigo Antônio de Paiva Duarte,
realizada em 22/09/14, na Diretoria, e lembrou que o programa de pós-graduação em
zootecnia teve nota CAPES rebaixada de cinco para quatro, sendo necessárias
sugestões para reverter tal situação. A profa. Ana Luiza da Costa Cruz Borges propôs
a organização dos professores por área para oferecer sugestões ao Colegiado de Pós
Graduação. G) Outras informações: O prof. Kleber informou que a 52ª Reunião Anual
da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ) que ocorrerá em 2015, em Belo Horizonte,
tem o prof. Iran Borges à frente da organização do evento, bem como o evento
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AQUACIÊNCIA – VII Congresso Brasileiro de Aquicultura e Biologia Aquática, que
ocorrerá em 2016, em Minas Gerais, e tem a profa. Cintia Labussière Nakayama
participando da comissão organizadora do evento. O prof. Kleber comunicou também
que, depois de pedido feito à Diretoria, foram realizadas melhorias no auditório da
zootecnia, como pintura das paredes, e também que serão comprados equipamentos
de multimídia, em Pregão do Audiovisual, em andamento, no setor de compras da
Escola. O prof. Kleber concedeu a palavra à discente Ana Paula Liboreiro que
informou sobre a demanda de uma sala para os alunos da pós-graduação, sugerindo
como opção, o antigo Laboratório de informática que não está mais em
funcionamento. O prof. Kleber disse que a demanda será encaminhada à Diretoria.
Seguindo a pauta, o prof. Kleber passou à análise dos itens seguintes, quais sejam: (3)
Apreciação do parecer emitido pela Profª. Denise A. Andrade de Oliveira, tutora
do estágio probatório, sobre o relatório parcial de estágio probatório (18 meses)
da Profª. Daniela Chemim de Melo Hoyos. Após a devida apreciação, o parecer foi
aprovado. (4) Progressão horizontal da Profª. Joana Ribeiro da Glória: Após a
apreciação do pedido de progressão funcional da Profª. Joana Ribeiro da Glória, do
nível III para o nível IV da classe de Adjunto, o mesmo foi aprovado. (5) Recondução
dos professores Nátalia de Melo Ocarino e Leonardo Bôscoli Lara, a membros do
Comitê Gestor do Biotério Central. O prof. Kleber deu ciência a Câmara sobre a
Portaria 51/2014, emitida pela Pró-Reitoria de Pesquisa, reconduzindo os professores
Nátalia de Melo Ocarino e Leonardo Bôscoli Lara às funções de titular e suplente no
referido Comitê. A profa. Ana Luzia Costa Cruz Borges chamou a atenção para o
acúmulo de funções do prof. Leonardo Bôscoli Lara, o que poderá comprometer sua
atuação. (6) Homologação da aprovação “ad referendum” do projeto de pesquisa
de iniciação científica voluntária: “Avaliação da transferência de imunidade passiva
em bezerras mestiças”, coordenado pela profa. Sandra Gesteira Coelho. Após a
apreciação, o projeto foi homologado. (7) Homologação da aprovação “ad
referendum” do projeto de prestação de serviços: “palestra técnica sobre
psicultura”, coordenado pelo prof. Ronald Kennedy Luz. Depois de apreciado, o projeto
foi homologado. (8) Homologação da aprovação “ad referendum” dos projetos de
extensão: a) Introdução à Aquacultura: mercado do trabalho, sob a coordenação da
profª. Daniela Chemim de Melo Hoyos; b) Valorização de produtos da pesca e
aquacultura, sob a coordenação do prof. Ronald Kennedy Luz: após análise, os
projetos em foco foram homologados por unanimidade. (9) Aprovação dos projetos de
extensão: a) Cálculo de ponderadores econômicos da produção animal, coordenado
pelo Prof. Fábio Buranelo Toral; b) Atividades práticas integradas de extensão e ensino
- APIEE, coordenado pelo professor Décio Souza Graça. Feitas as análises, os projetos
foram aprovados. (10) Homologação da aprovação “ad referendum” dos pedidos de
licença-prêmio por assiduidade: a) Prof. José Aurélio Garcia Bergmann, por 180
dias, a partir de 05/01/2015; b) Profª. Eloisa de Oliveira Simões Saliba, por 30 dias,
partir de 01/06/2015; uma vez analisados, os pedidos foram homologados. (11)
Sugestão de alteração do nome da FEPMVZ: O prof. Kleber comunicou que foi
sugerida pela Congregação a alteração do nome da FEPMVZ - Fundação de Estudo e
pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia para Fundação de Apoio ao Estudo,
Pesquisa e Extensão, cuja sigla será FEPE. (12) Outros Assuntos: A) O prof. Kleber
apresentou o projeto de prestação de serviço: “Efeitos da inclusão de Strolitin,
Nitamin, Bytofan e associações destes produtos na ração de frangos de corte”
coordenado pelo prof. Leonardo José Camargos Lara. Uma vez apreciado, o mesmo foi
referendado. B) O prof. Kleber apresentou o parecer da Comissão de Avaliação de
Relatórios Parciais de Estágio Probatório dos docentes do DZOO, aprovando o relatório
parcial de estágio probatório do prof. Matheus Anchieta Ramirez. Após apreciação, o
parecer foi referendado. C) O prof. Kleber informou que, conforme orientação da
Diretoria, para que os projetos dos docentes sejam apreciados em reunião da
Congregação, os mesmos devem ser enviados com antecedência de 48 horas da data
da reunião, para que sejam incluídos na pauta e que esta comunicação será enviada
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aos professores do departamento. D) O prof. Kleber apresentou os pedidos de férias
dos professores: Dalton de Oliveira Fontes, para o exercício de 2015; e Ana Luiza
Costa Cruz Borges, referente ao exercício de 2014, em duas parcelas de 30 e 15 dias
respectivamente, no período de 05/01 a 03/02/2015 e 20/07 a 03/08/2015.
Conforme informado pelo Setor de Pessoal da Escola, o período para o recebimento
dos pedidos de férias, para o exercício de 2015, ainda não foi iniciado. Os pedidos de
férias referentes ao exercício de 2014 deverão ter como data de início até 31/12/2014,
sendo que para utilizar tal período, em 2015, será necessário preencher o formulário
“035 – Férias – justificativa de período não usufruído”. Após estes esclarecimentos, os
pedidos foram encaminhados para alteração. O Prof. Kleber Campos de Miranda Filho
agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata,
que segue assinada pela Secretária, Chefe do Departamento de Zootecnia e demais
presentes. Belo Horizonte, 02 de outubro de 2014.

Luciana Martins da Silva
Secretaria Depto de Zootecnia

Prof. Kleber Campos Miranda Filho
Chefe Depto de Zootecnia
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