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Contextualização 
 

Criada em 1932, a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas 

Gerais (EV-UFMG), originalmente denominada Escola Superior de Agricultura e 

Veterinária, é a quarta mais antiga entre os estabelecimentos de ensino de medicina 

veterinária em atividade no Brasil. Durante suas várias décadas de existência, a EV-

UFMG teve protagonismo marcante no desenvolvimento da medicina veterinária no 

Brasil, tendo já graduado 5.192 médicos veterinários, além da recente graduação da 

primeira turma do curso de aquacultura (10 alunos), estabelecido em 2009. No ensino 

de pós-graduação, a Escola foi igualmente precoce, com seu primeiro curso de mestrado 

iniciado em 1968. Desde então, foram concluídas 2.374 dissertações de mestrado e teses 

de doutorado, que se somam a iniciativas mais recentes como o Programa de Residência 

Integrada em Medicina Veterinária, atualmente com 42 residentes. Ao longo desta 

trajetória, egressos da EV-UFMG desempenharam papel extremamente importante no 

exercício profissional, em funções de gestão e na área acadêmica, tendo sido 

responsáveis pela expansão da prática e do ensino de medicina veterinária e nucleação 

de programas de pós-graduação em todas as regiões do Brasil.  

Diante de histórico tão rico e denso, a EV-UFMG se vê hoje em posição de 

destaque no cenário do ensino de graduação e de pós-graduação no Brasil, embora o 

potencial de crescimento qualitativo seja muito evidente em nossa instituição. Tais 

potencialidades surgem, em parte, do dinamismo que a medicina veterinária, bem como 

as ciências vinculadas à produção animal, tem apresentado nos últimos anos. Segundo 

dados do Ministério da Educação, o número de cursos de graduação em medicina 

veterinária no Brasil teve crescimento de, aproximadamente, 600% entre 1991 e 2013, 

atualmente ultrapassando 200 estabelecimentos em todo o país. Na pós-graduação 

stricto senso, o Brasil já conta com 56 programas na área de medicina veterinária, 39 

dos quais com cursos de doutorado. Portanto, o panorama atual não deixa dúvidas de 

que a competitividade entre os cursos de graduação e de pós-graduação no Brasil é, e 

continuará sendo no futuro próximo, extremamente elevada. Assim, para que a EV-

UFMG não perca sua vitalidade e se mantenha em sua posição histórica de vanguarda, é 

fundamental o comprometimento de todos os segmentos de nossa comunidade, i.e. 

docentes, servidores técnico-administrativos em educação e discentes, com foco 

permanente em nossa missão institucional. 
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Eixo central da proposta de gestão 
 

Durante os processos de transição de gestão nas diversas esferas administrativas 

da universidade, é natural que os olhares se voltem para propostas pragmáticas, voltadas 

para a solução de problemas administrativos ou de infraestrutura, que são obrigações 

inatas da direção de qualquer unidade acadêmica da universidade. Contudo, diante da 

premência das demandas pontuais que marcam o cotidiano da administração acadêmica, 

não podemos em momento nenhum desprezar o fato de que também é responsabilidade 

fundamental e estatutária da direção da unidade, a supervisão de todas as suas atividades 

acadêmicas. Assim, o eixo central de nossa proposta de gestão para o quadriênio 2014 – 

2018 será a criação de condições para coesão institucional em torno da busca 

permanente de excelência acadêmica nas dimensões de ensino de graduação e de pós-

graduação, pesquisa e extensão. 

Tal proposta se assenta na visão de que, no momento atual marcado pelo 

dinamismo e pela renovação, a Escola deve coletivamente estabelecer metas 

minimamente consensuais que nos conduzam e nos posicionem em condição de 

liderança e protagonismo para as décadas vindouras. 

 

Infraestrutura 
 

A EV-UFMG está abrigada em um dos prédios mais antigos do Campus da 

Pampulha, o que faz com que ações de manutenção e acessibilidade a pessoas com 

necessidades especiais sejam necessárias. Além da manutenção, a Escola tem 

atualmente um rol de obras de expansão projetadas que deverão ter início no futuro 

próximo. Infelizmente, algumas dessas obras encontram-se em atraso, decorrente de 

dificuldades inerentes à estrutura da UFMG na área de projetos e obras. Contudo, temos 

a expectativa de que o cronograma das obras retorne à regularidade. Tais obras 

envolvem todos os departamentos da Escola e deverão, nos próximos anos, resultar em 

adequação do espaço físico à crescente demanda imposta pelo desejável crescimento de 

nossa comunidade. 

O Hospital Veterinário da UFMG (HV-UFMG), órgão complementar da EV-

UFMG, tem apresentado nos últimos anos crescimento constante, segundo qualquer 

parâmetro de avaliação. Paralelamente, o HV-UFMG tem recebido investimentos para 

adequação de sua infraestrutura, que resultaram em importantes reformas e expansões 
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recentes. Contudo, há necessidade de continuidade dos investimentos para que o HV-

UFMG mantenha sua posição de reconhecida liderança no Brasil e, principalmente, 

ofereça condições absolutamente satisfatórias para o ensino de graduação e de pós-

graduação, para o programa de residência e para as diversas atividades de pesquisa 

clínica desenvolvidas em suas instalações. O crescimento do Hospital e sua maior 

vinculação inata ao Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias faz com que seja 

necessário esforço para plena harmonização das atribuições e competências 

departamentais com aquelas do próprio Hospital. 

A Fazenda Experimental “Hélio Barbosa” em Igarapé representa instrumento 

importantíssimo de ensino e de pesquisa. Há necessidade de grande atenção da 

administração em relação à manutenção de sua infraestrutura e para a busca contínua de 

recursos que viabilizem os investimentos necessários para melhoria de suas condições 

de funcionamento. A fazenda é composta por diversos setores, sendo alguns plenamente 

funcionais e consolidados, enquanto outros carecem de estruturação. A Fazenda 

Experimental “Hélio Barbosa” tem enorme potencial de uso para atividades acadêmicas, 

inclusive com inúmeras atividades rotineiramente em curso na fazenda. Contudo, tal 

potencial é apenas parcialmente explorado. Assim, a nova gestão deverá procurar 

parâmetros de aferição para cada um dos setores de forma a obter avaliação precisa do 

resultado econômico e acadêmico de cada setor, o que deve gerar subsídios para o 

planejamento estratégico visando sustentabilidade econômica e máximo ganho 

acadêmico. 

Por outro lado, a Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo requer urgente 

regularização de sua propriedade e posse. Esta certamente deve ser uma das prioridades 

da próxima gestão e que, para que tenha sucesso, irá requerer o comprometimento do 

Reitor. Uma vez regularizada a posse da Fazenda Modelo, haverá ocasião para a busca 

de investimentos adicionais necessários em infraestrutura. A regularização do registro 

da fazenda permitirá também a elaboração de planejamento de longo prazo que observe 

sua adequação e simetria com os propósitos da Fazenda Experimental “Hélio Barbosa”. 

À semelhança do que ocorre em Igarapé, o potencial de ensino e pesquisa da Fazenda 

Modelo tem sido apenas parcialmente aproveitado, o que indica a necessidade de ações 

que estimulem o uso das fazendas com maior intensidade no cotidiano de ensino e 

pesquisa da EV-UFMG. 

O aumento no número de alunos e maior diversidade no tamanho das turmas faz 

com que seja necessária readequação dos espaços destinados às salas de aula. Portanto, 
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consideramos desejável a realização de estudo arquitetônico global para a Escola, que 

possa subsidiar o redimensionamento e readequação desses espaços, tendo em conta a 

incorporação das inovações tecnológicas na área acadêmica. 

Como ocorre tradicionalmente na Escola, a direção deverá continuar apoiando 

todo o serviço de manutenção, além das atividades de suporte, como transporte, 

inclusive com a elaboração de programação para renovação da frota da EV-UFMG. 

Atenção especial também deverá ser destinada ao controle de roedores e outros animais 

que possam representar risco à saúde e bem estar de nossa comunidade, animais 

experimentais e pacientes do HV-UFMG. 

 

Gestão 
 

A gestão no setor público é reconhecida pela morosidade e excessiva 

burocratização de seus procedimentos. Tal situação é em boa parte decorrente do 

arcabouço legal que rege a gestão pública. Obviamente, considerando a plena aderência 

aos limites da legalidade, procedimentos mais ágeis e menos burocratizados devem ser 

estimulados. Assim, a direção da Escola deve atuar, em permanente diálogo com o 

corpo técnico-administrativo, para o aperfeiçoamento dos procedimentos 

administrativos, buscando ganhos crescentes de produtividade que resultem em 

melhores condições coletivas de trabalho e, principalmente, em maior eficiência na 

execução das atividades fins da Escola. Neste contexto, a direção deverá buscar novas 

oportunidades de capacitação dos servidores, preferencialmente embasado em um plano 

estratégico de capacitação, que priorize áreas mais críticas para o bom funcionamento 

da Escola. Obviamente, tal política deverá estar associada à permanente intervenção da 

direção da Escola junto à administração central da UFMG e particularmente da PRORH 

para recomposição de seu corpo técnico-administrativo, notadamente defasado em seu 

quantitativo. A busca de condições ótimas de gestão e de funcionamento administrativo, 

deverá se pautar na impessoalidade, na simetria entre os diversos departamentos e 

setores administrativos e no mérito. Tais parâmetros deverão permear qualquer ação que 

tenha reflexo na estruturação da equipe e na alocação de cargos de chefia (i.e. funções 

gratificadas – FGs). 

A Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia (FEP-

MVZ) tem tido historicamente papel extremamente importante para o bom andamento 

das atividades da EV-UFMG. A FEP-MVZ tem apresentado crescimento contínuo nos 
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últimos anos e para fazer frente a tal crescimento, tem buscado desenvolver novas 

ferramentas e metodologias de trabalho que permitam atendimento adequado às 

demandas crescentes. Contudo, o crescimento da demanda faz com que o quadro de 

pessoal administrativo seja insuficiente para o ótimo atendimento aos diversos setores 

da EV-UFMG. A nova gestão deverá trabalhar cooperativamente com a FEP-MVZ na 

superação de suas dificuldades operacionais, que não podem comprometer a agilidade e 

qualidade das atividades fins da EV-UFMG. 

Embora rotineiros, os procedimentos de segurança deverão merecer particular 

atenção da direção, uma vez que a vulnerabilidade da Escola tem sido crescente em 

decorrência de sua proximidade com o Mineirão e da maior movimentação de pessoas e 

de veículos no Campus da Pampulha. Tais procedimentos deverão minimizar a 

exposição ao risco representado por pessoas ou veículos estranhos à nossa comunidade, 

mas ao mesmo tempo facilitar e dar segurança à mobilidade dos membros da 

comunidade que necessitam de acesso às dependências da Escola para o exercício de 

suas atividades. 

Outro aspecto rotineiro que deverá receber atenção especial da direção são os 

procedimentos necessários para o desfazimento de itens patrimoniais inservíveis, uma 

vez que a Escola já sofre com o excessivo acúmulo desses itens sem uso. 

 

Ações acadêmicas 
 

A Escola de Veterinária é constituída por quatro departamentos, que dão 

sustentação às atividades acadêmicas desenvolvidas na unidade. Cada um desses 

departamentos tem suas peculiaridades e, portanto, suas demandas e anseios específicos. 

Faz-se necessário que, ao elaborar seu próprio planejamento de desenvolvimento, os 

departamentos o façam com a visão global da unidade, pois não haverá departamento 

forte na EV-UFMG enquanto seus quatro departamentos não estiverem plenamente e 

simetricamente fortalecidos e em condições de exercer integralmente suas atribuições. 

Alguns departamentos têm manifestado preocupação em relação ao seu 

desfavorecimento nos critérios adotados pela universidade para alocação de vagas 

docentes. Nesse sentido, há necessidade de esforço coletivo para melhoria dos 

indicadores da EV-UFMG que são considerados na planilha de alocação docente. 

Atualmente, há grande número de jovens docentes na EV-UFMG, que 

corresponde a, aproximadamente, metade de seu corpo docente. Tal renovação é 
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extremamente salutar e necessária, inclusive se considerado o crescimento recente da 

EV-UFMG decorrente de sua adesão ao Programa REUNI. Portanto, há necessidade de 

política institucional que promova o acolhimento e inserção desses novos docentes, 

visando que, no plano individual, cada um deles possa expressar plenamente seu 

potencial de contribuição acadêmica, e que todos possam encontrar na EV-UFMG 

condições plenamente adequadas para seu crescimento profissional e acadêmico. 

Contudo, tal política deve também ser um instrumento para despertar no docente recém-

contratado, o sentimento de comprometimento institucional, que não deve ocorrer de 

forma impositiva, mas sim de forma natural em decorrência do reconhecimento pelo 

docente da importância de sua contribuição para os projetos coletivos da instituição. 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal manteve seu conceito 6 

segundo a última avaliação trienal da CAPES, embora tal avaliação tenha indicado 

claramente algumas fragilidades que deverão ser corrigidas ainda durante o curso da 

atual avaliação trienal. O esforço que vem sendo realizado pelo Colegiado do Programa 

e, em particular por seu Coordenador e Sub-Coordenador tem como objetivo alcançar o 

conceito máximo 7 segundo a avaliação da CAPES. Uma das ações importantes a serem 

estimuladas pela próxima gestão será a criação de uma área de concentração em 

tecnologia e inspeção de produtos de origem animal no curso de Doutorado em Ciência 

Animal. Por outro lado, o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia teve seu conceito 

rebaixado de 5 para 4 segundo a última avaliação trienal da CAPES. Este resultado 

indica claramente a necessidade de reestruturação do Programa, que embora seja de 

responsabilidade primária de seu Colegiado, não pode prescindir do apoio 

incondicional, bem como da devida supervisão e cobrança por parte da direção da 

Escola. Portanto, serão necessárias ações que possam mitigar as assimetrias entre os 

dois programas de pós-graduação stricto sensu, com trocas de experiências que resultem 

em estratégias claras para condução de ambos os programas para patamares mais 

elevados no sistema de avaliação da CAPES. 

Em outra modalidade de ensino de pós-graduação, o programa de “Residência 

Integrada em Medicina Veterinária” foi reestruturado recentemente, com franca 

expansão de seu corpo discente e disponibilização de melhores condições para a 

manutenção do programa. Assim, considerando sua recente reestruturação, se fazem 

necessários instrumentos de avaliação interna, que permitam identificar deficiências e 

potencialidades do programa, subsidiando ações que conduzam sua consolidação e o 

pleno alcance de seus objetivos de excelência no treinamento profissional em diferentes 
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especialidades da medicina veterinária, bem como a excelência dos serviços prestados 

no HV-UFMG. 

No que tange ao ensino de graduação, o curso de medicina veterinária conta com 

ampla bagagem acumulada pela experiência de anos na formação profissional. Contudo, 

um desafio importante decorre do fato de que a implantação da nova matriz curricular, 

já em curso, será também coincidente com o período da próxima gestão. Assim, serão 

necessários esforço e atenção especial da próxima gestão com a criação das condições 

necessárias para oferecimento de estágios curriculares para os alunos do 10º período, 

com papel proativo da direção da Escola na busca de parcerias para disponibilização de 

vagas para estágio. Além disso, a direção deverá apoiar a efetiva implantação das 

atividades de formação livre e complementares previstas na nova matriz curricular, além 

de se empenhar no contínuo oferecimento das condições para a execução das disciplinas 

de caráter prático e que são desenvolvidas fora dos campi da UFMG, notadamente as 

AIFs (Atividade Integradora de Formação) e APICs (Aulas Práticas Integradas de 

Campo). 

Em contraste com estágio de consolidação do curso de medicina veterinária, a 

graduação em aquacultura é um curso novo e em fase de franca consolidação. Embora 

jovem, o curso recebeu recentemente o conceito 4 em avaliação do MEC, o que indica 

claramente o atendimento a padrões básicos de qualidade.Contudo, há evidente 

necessidade do envolvimento de toda a Escola, em ações que ultrapassam a 

competência da Diretoria, com o intuito de superar dificuldades inerentes a um curso 

nascente, que incluem, mas estão restritas, à atratividade de novos alunos e a identidade 

e afirmação profissional dos egressos.  

A busca permanente de excelência acadêmica pressupõe estruturas de apoio 

fortalecidas, proativas e plenamente funcionais. Assim, a nova gestão deverá destinar 

atenção especial à contínua melhoria das condições de funcionamento do CENEX e do 

NAPq, cujo funcionamento deve incluir ações de apoio, propositivas e indutoras, que 

resultem em efetiva catalisação das atividades de extensão e de pesquisa na EV-UFMG, 

respectivamente. Nesta esteira, a Biblioteca da EV-UFMG carece de um plano de 

revitalização que permita a recuperação de sua estrutura física, com ações de 

manutenção predial indispensáveis, mas principalmente, com plano de revitalização que 

permita criar ambiente fortemente atraente para os alunos, com o fornecimento 

adequado de rede lógica sem fio, rede elétrica adequada às necessidades dos usuários e 

ambiente confortável e plenamente adequado ao estudo. Tais adequações são muito 
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importantes para sincronizar a estrutura de nossa biblioteca, com os avanços recentes 

nos mecanismos de comunicação científica e didática, que impactam de forma marcante 

a interação dos usuários com o acerto, infraestrutura e serviços ofertados pela 

Biblioteca. 

Ainda sobre o quesito comunicação científica, não poderíamos omitir o papel 

extremamente importante que é desempenhado pela FEPMVZ Editora, particularmente 

com a publicação contínua e ininterrupta do Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária 

e Zootecnia (ABMVZ), desde 1943. Além de outras publicações de grande relevância 

que incluem, mas não estão restritas, ao Caderno Técnico de Veterinária e Zootecnia. 

No passado recente, o ABMVZ tem tido demanda crescente, reflexo de sua melhor 

classificação pelo sistema Qualis da CAPES. Essa nova realidade tem gerado desafios, 

que passam pela adequação do ABMVZ aos novos instrumentos de avaliação 

bibliométrica, de open access (como a Base Scielo) e meios eletrônicos de veiculação. 

Assim, embora a independência editorial do ABMVZ tenha que ser plenamente 

respeitada, cabe à direção da Escola apoiar e prover as condições para seu adequado 

funcionamento, apoiando e fomentando políticas editoriais que permitam o constante 

alinhamento e sincronia do ABMVZ com o dinamismo vertiginoso que caracteriza os 

veículos de vanguarda na comunicação científica. 

Em busca dos melhores meios para execução da missão da Escola, a direção 

deverá buscar diálogo permanente com o corpo discente, inclusive apoiando e 

estimulando a participação em atividades de representação estudantil, bem como 

apoiando o Diretório Acadêmico no que se refere à sua regularização jurídica e formal. 

Nossa experiência recente de interação com os alunos de graduação e de pós-graduação, 

que precedeu a elaboração deste documento, deixa clara a necessidade de diálogo 

permanente entre a direção e o segmento discente, pois tal auscultação pode facilitar a 

identificação de gargalos que previnem o melhor desempenho e aproveitamento dos 

alunos, permitindo assim, a aferição da qualidade global do ensino sob a óptica dos 

nossos principais clientes, que logo se tornam nosso principal produto: os nossos 

alunos. 

Em diálogos recentes com os diversos segmentos da EV-UFMG, ficaram claras 

algumas preocupações comuns entre todos os segmentos, i.e. docentes, discentes e 

corpo técnico-administrativo. Dentre essas preocupações destacam-se a percepção de 

desagregação de nossa comunidade, de uma aparente perda de vigor da EV-UFMG e a 

recorrente ausência ou falta de comprometimento de alguns membros de nossa 
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comunidade, que certamente representam minoria, mas que comprometem o bom 

andamento das atividades fins da Escola. Tais preocupações, embora de certa medida 

abstratas ou intangíveis, devem merecer plena atenção dos dirigentes da Escola. Cabe 

ressaltar que nossa proposta de busca de excelência acadêmica traz em sua essência a 

busca de coesão e comprometimento institucional, que, por si só resulta em melhor 

produtividade. Produtividade esta que em nenhuma medida se assemelha ao 

produtivismo, ou condições de competitividade excessiva que possam comprometer as 

relações humanas e a boa ambiência no trabalho. Assim, o docente deve ser valorizado 

em suas habilidades inatas, uma vez que alguns são excelentes didatas, mas com menor 

vocação para a pesquisa científica, enquanto outros têm excelente desempenho em suas 

ações de extensão universitária. A universidade, e analogamente a Escola, em sua 

pluralidade tem que estar pronta para acolher os diferentes perfis que compõem o 

universo acadêmico. O segmento técnico-administrativo deve, igualmente, na medida 

das possibilidades e com o suporte de um programa adequado de qualificação, conciliar 

suas vocações com as diversas funções tão importantes e estruturantes para a missão da 

Escola. 

 

Considerações finais 
 

Cremos ter ficado claro para os diletos leitores deste documento, que a proposta 

ora apresentada não pode ser traduzida por uma coletânea de promessas e sequer uma 

lista de ações específicas e pontuais que certamente tornar-se-iam obsoletas já no 

primeiro ano de gestão, em decorrência do dinamismo das demandas que emanam de 

uma unidade com elevado grau de complexidade. Contudo, esperamos ter 

compartilhado os valores que nortearão nossa gestão, caso a comunidade da EV-UFMG 

opte por nos honrar com este compromisso que se reveste de imensa responsabilidade. 

Cabe também ressaltar que nossa Escola conta com quadros valiosos e, por isso, 

certamente vários colegas reúnem todas as qualificações necessárias para o exercício 

das funções de diretor e vice-diretor, o que nos sensibiliza e nos predispõe a constante 

exercício de autocrítica e identificação de nossas próprias limitações, que procuraremos 

superar com a complementaridade de experiências, profissionais, acadêmicas e 

administrativas, do candidato a diretor e da candidata a vice-diretora em uma proposta 

de co-direção para a EV-UFMG, além obviamente da necessária e indispensável 

contribuição de todos os membros de nossa comunidade, bem como da incondicional 
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observância das orientações e deliberações emanadas dos nossos órgãos colegiados, em 

especial da Egrégia Congregação da EV-UFMG. 

 

 

Belo Horizonte, 11 de março de 2014. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 
Renato de Lima Santos    Sandra Gesteira Coelho 


