UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
REALIZADA DIA 31/10/2014
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, na Sala de Reuniões
do Departamento de Zootecnia, reuniu-se a Câmara Departamental, 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 os representantes
discentes dos pós-graduandos, Isabela Cristina de Faria Maciel e Luciana Freitas
Guedes, que tomaram as seguintes deliberações: PAUTA: (1) Apreciar ata de reunião
de Câmara, realizada em 02/10/2014: O prof. Kleber Campos comentou brevemente
as correções feitas, informando que as sugestões enviadas foram acatadas
integralmente. Após algumas considerações a ata foi aprovada por unanimidade. (2)
Comunicações: a) Parecer sobre as apresentações dos Departamentos em reunião da
Egrégia Congregação e pedido, da Diretoria, de padronização das apresentações. b)
Breve comentário de satisfação com o desempenho da servidora Luciana Martins da
Silva, na Secretaria do DZOO. c) Comunicação do envio de Ofício á profa. Eloisa de
Oliveira Simões Saliba sobre a situação administrativa do Laboratório de Nutrição. d)
Circ. nº 55/2015-GD sobre “Protocolo de Uso da Fazenda Experimental Prof. Hélio
Barbosa”, em Igarapé-MG, que deverá ser anexado a todos os projetos de pesquisa e
prestação de serviços, da Escola de Veterinária da UFMG. e) Circ. nº 63/2014-GD,
sobre os critérios de utilização, em caráter emergencial, dos serviços de reprografia da
empresa Libânio Copiadora, situada na Escola de Veterinária. A Circular informou
ainda a cota mensal de cópias para cada Departamento, sendo a cota mensal do
DZOO de 960 cópias. (3) Apreciação do parecer sobre o relatório parcial de estágio
probatório da Profª. Daniela Chemim de Melo Hoyos: O prof. Kleber fez a leitura do
parecer emitido pela Comissão de Avaliação dos Relatórios Parciais de Estágio
Probatório. Parecer aprovado por unanimidade. (4) Apreciação do Of. Colgrad
nº030/2014 sobre Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Tutoria dos
estudantes da graduação: O prof. Kleber apresentou o Of. Colgrad n. 030/2014,
sobre a discussão da implantação ou não do TCC e a tutoria no curso de graduação
em Medicina Veterinária. Após a leitura dos apontamentos feitos pelo prof. Leonardo
Jose Camargos Lara, membro titular do NDE, para orientar o posicionamento do
Departamento, o prof. Kleber colocou o assunto em discussão. O prof. Lúcio Carlos
Gonçalves apresentou posição contrária ao TCC, argumentou que a Escola de
Veterinária tem características que dificultariam a inclusão do TCC na matriz
curricular e mencionou a iniciação científica como um ponto forte da Escola. Ainda,
segundo o prof. Lúcio Gonçalves a tutoria deve começar no primeiro período, pois os
alunos precisam de uma orientação relevante, no sentido de ampliar sua visão das
perspectivas profissionais e planejamento do seu percurso na graduação. O prof.
Matheus Anchieta Ramirez lembrou que o estágio obrigatório já tem a figura do tutor e
se manifestou contrário à obrigatoriedade do TCC para o curso de Medicina
Veterinária. A sugestão do prof. Matheus Anchieta foi subdividir a Tutoria em I e II,
sendo a Tutoria I a partir do 1º período, com indicação do tutor pela Escola de
Veterinária e a Tutoria II, a partir do 5º período, na qual o aluno escolhe o tutor, já
com uma área direcionada. A profa. Paula Adriane considerou viável a adoção do TCC
para o curso de Aquacultura, o que poderá ser confirmado pela experiência de outras
faculdades, em Medicina Veterinária e em Aquacultura. O prof. Helton comentou a
importância do orientador desde o início do curso, sobretudo para informar sobre o
percurso de formação, a grade curricular, oportunidades de estágios durante o curso e
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ajuda na escolha do estágio obrigatório de final de curso, tudo com o objetivo de que o
discente aproveite melhor o curso. O prof. Kleber Campos ponderou as considerações,
colocando em votação as duas propostas: I) Criação do TCC: nenhum voto favorável,
09 votos contra e 03 abstenções. II) Criação da Tutoria: 10 votos a favor, 01 voto
contra e 01 abstenção. O prof. Kleber Campos colocou em votação a proposta do
formato da Tutoria, conforme sugestão apresentada de Tutorias I e II. Posto em
votação, todos foram favoráveis à aprovação da proposta. (5) Homologação da
aprovação “Ad Referendum” dos projetos de extensão: a) “Aprimoramento dos
estudos e pesquisas em manejo, melhoramento e produção de equídeos”, coordenado
pela profa. Adalgiza Carneiro Souza de Rezende. b) “Redação aplicada a periódicos
científicos”, sob a coordenação do prof. Diogo Gonzaga Jayme. c) “Apoio à Semana de
Arte e Cultura do Morro da Garça-MG – 2ºsemestre de 2014”, coordenado pelo prof.
Matheus Anchieta Ramirez. d) “Minuto do campo: o tempo de um cafezinho para uma
nova visão das coisas da roça”, coordenado pelo prof. Matheus Anchieta Ramirez. Os
projetos foram apresentados brevemente. Posto em votação, os projetos foram
aprovados em bloco. (6) Aprovação do projeto de extensão: “Manejo de pastagens”,
coordenado pelo prof. Diogo Gonzaga Jayme. Após breve apresentação feita pelo prof.
Diogo Gonzaga, o projeto foi aprovado. (7) Homologação da aprovação do pedido de
afastamento do prof. Ronaldo Braga Reis: para o 20º Congresso Nacional de
Pecuária Leiteira, em San Jose, Costa Rica, no período de 19 a 25/10/2014. Posto em
votação, aprovação do pedido homologado por unanimidade. (8) Homologação da
aprovação “Ad Referendum” das justificativas de período de férias não
usufruídas, referente ao exercício de 2014 dos servidores: Ana Luiza da Costa
Cruz Borges, Marcos Antônio de Araújo, Leonardo Bôscoli Lara, Diogo Gonzaga
Jayme, Denise Aparecida Andrade Oliveira, Lúcio Carlos Gonçalves, Matheus Anchieta
Ramirez, Adalgiza Souza Carneiro de Rezende, Daniela Chemim de Melo Hoyos, Kleber
Campos Miranda Filho, Cintia Labussière Nakayama e Ronaldo Braga Reis. Aprovação
homologada. (9) Outros Assuntos: I) Apreciação da alteração do período de férias,
referente ao exercício 2014, dos professores Kleber Campos Miranda Filho e Cintia
Labussière Nakayama: Alteração aprovada. II) Apreciação do projeto de Iniciação
Científica: “Experimento V do projeto valor nutritivo de silagens do híbrido de milho
3H842 (Zea mays L.) em quatro estados de maturação”, sob a coordenação do prof.
Lúcio Carlos Gonçalves. O prof. Lúcio tomou palavra e apresentou o referido projeto.
Posto em votação foi aprovado por todos. III) Apresentação do documento enviado
pelo prof. Walter Motta Ferreira, para providências quanto à expedição de uma carta
de interesse institucional para continuação do projeto: “Potencial de utilização de
resíduos e subprodutos da Agroindústria de Biocombustíveis na alimentação de não
ruminantes”, CAPES/MES CUBA, por mais dois anos. IV) Comunica a indicação do
prof. Walter Motta Ferreira como membro titular da Comissão Técnica de
Acompanhamento e Avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, INEP/MEC, com mandato de três anos, a partir de
20/10/2014. V) Comunica que o Colegiado de Pós Graduação em Zootecnia
solicitou a oferta das disciplinas do 1ºsemestre de 2015. A planilha para
preenchimento de disciplina e horário, pelos docentes, está disponível na Secretaria do
Departamento. VI) Informa a abertura de Edital de eleição para coordenador e
subcoordenador do Colegiado de Graduação em Medicina Veterinária, para mandato
de 18/11/14 a 17/11/2016. VII) Comunica proposta da Diretoria de formar
Comissão de reestruturação do curso de Aquacultura. A Comissão contará com 08
professores, sendo dois docentes por Departamento, e as indicações dos
Departamentos serão apreciadas pela Congregação. A Câmara sugeriu convocar
Assembleia Departamental para definir sobre a indicação de nomes para compor a
referida Comissão. VIII) Laboratório de Nutrição: A representante discente dos pósgraduandos Luciana Freitas Guedes falou sobre a situação crítica do laboratório, dos
riscos de acidentes de trabalho, da inexistência de normas de segurança, dos
equipamentos parados e estragados, e apresentou um levantamento sobre o número
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de funcionários técnicos administrativos do departamento de Zootecnia, sendo que
dos 09 servidores existentes, 05 deles estão ligados ao Laboratório de Aquacultura,
assim os discentes pediram o remanejamento de um servidor, em caráter emergencial,
para o laboratório de Nutrição. Após breve discussão, ponderou-se que o
remanejamento caracterizaria desvio de função, uma vez que os servidores citados no
levantamento não são técnicos de laboratório. O prof. Ricardo Reis informou que o
laboratório de Nutrição receberá um servidor técnico, no início de dezembro. Tendo em
vista a atual situação administrativa do laboratório de Nutrição, a Câmara sugeriu
discutir o assunto em Assembleia Departamental, agendada para 13/11/2014. 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, 31 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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