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CHAPA INTEGRAÇÃO E DIÁLOGO  

Mini currículo dos candidatos 

Candidata à Diretora: Prof. Zélia Inês Portela Lobato 

Natural de Belo Horizonte, possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (1985), mestrado em Medicina Veterinária pela Escola de 

Veterinária (1990) e doutorado em Ciência Animal UFMG/ Australian Animal Health 

Laboratory (CSIRO) (1996) na área de concentração de Medicina Veterinária Preventiva. É 

professora Titular da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais e 

bolsista de produtividade 1B do CNPq. Orientadora de mestrado e doutorado. Possui 

experiência em Virologia Veterinária, atuando principalmente nas áreas de epidemiologia, 

diagnóstico de doenças virais, imunologia aplicada, vacinas veterinárias, aplicação e teste 

de biomarcadores. Foi coordenadora do Núcleo de Assessoramento a Pesquisa (NAPq)  

de 2002-2009 e  Vice Diretora da Escola de Veterinária da  UFMG de  2010-2014. Desde 

2015 é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (Nível 7 na 

Capes).   

Candidato à Vice-diretoria: Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes  

Natural de Belo Horizonte, MG, possui graduação em Medicina Veterinária pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (1992), mestrado em Medicina Veterinária/Patologia 

Veterinaria pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995) e PhD em Veterinary 

PathoBiology/Track of Infectious Diseases - University of Minnesota (2002). Pós-doutorado 

no laboratório de enteropatia proliferativa na University of Minnesota (2003). Professor 

visitante na Danish Technical University, em Copenhagen (2008-2009). É professor 

Associado da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista de 

produtividade 1D do CNPq.  Orientador de mestrado e doutorado.Com experiência na área 

de Anatomia Patologia Animal, atuando principalmente em enfermidades de suínos, é 

tesoureiro da Associação Brasileira de Veterinários Especializados em Suínos, regional 

Minas Gerais. Foi coordenador do programa de Pós-Graduação em Ciência Animal de 

2011 à 2015. É atualmente Chefe do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias da 

Escola de Veterinária da UFMG.  

 



 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Escola de Veterinária 
Av. Antônio Carlos, 6627 -  
Caixa Postal 567 – CEP 30123-970 
Belo Horizonte – Minas Gerais 

Telefone: (31)  
www.vet.ufmg.br 

Proposições básicas do programa de trabalho para candidatura 

à Diretor e Vice-Diretor da Escola de Veterinária   

Gestão 2018-2022 

 

A Escola de Veterinária da UFMG completa 86 anos com cursos de graduação e pós-

graduação de excelência e reconhecimento nacional e internacional. Na missão de 

formação de um profissional ético e adequado para atender as demandas da sociedade, 

além da necessidade de estarmos à frente da barreira do conhecimento e gerar ciência e 

tecnologia para a sociedade, enfrentamos hoje muitos desafios. O desenvolvimento com 

sustentabilidade, a produção com bem-estar animal, a explosão digital, a influência das 

novas tecnologias no ensino e no exercício da profissão e a introdução de novos modelos 

de negócio, são alguns deles. Cada vez mais caminhamos para uma universidade “sem 

paredes”, em que precisamos de espaços transnacionais e internacionais, pensando 

sempre na inovação e na construção de uma universidade para o futuro. 

 

Inserir estas mudanças dentro dos nossos muros exige a adoção de novas estratégias no 

processo ensino-aprendizagem, na relação entre os participantes da comunidade 

universitária e também na relação universidade-sociedade.  A constante atenção ao papel 

da universidade como transformadora da vida daqueles que por ela passam e também da 

qualidade de vida da sociedade, leva à reflexão de como exercer com plenitude esta 

missão em momentos de mudanças. 

 

Entendemos que é muito importante caminharmos juntos nestes tempos de provações, 

sensibilizando e motivando professores, técnicos e alunos a pensarem o seu papel na 

Escola de Veterinária, não de uma forma individual, mas, como parte do coletivo, ajudando 

a identificar as limitações e a criar  estratégias para superá-las.  

Com esse pensamento, montamos uma chapa para candidatura à direção da Escola de 

Veterinária, gestão 2018-2022, atentos à integração e ao diálogo e em seguida 

apresentamos algumas proposições básicas que irão embasar nosso programa de 

trabalho.   
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A tríade Pesquisa/Ensino/Extensão 

Pesquisa  

- Promover a interação entre os grupos de pesquisa da Escola de Veterinária 

- Promover parcerias e convênios formais entre grupos de pesquisa da Escola de Veterinária e 

instituições nacionais e internacionais 

- Atrair estudantes de pós-graduação, brasileiros e estrangeiros. 

Ensino 

-Apoiar iniciativas para viabilizar  cursos à distância, educação virtualizada e ensino híbrido além 

de incentivar  a ampla utilização de recursos audiovisuais 

- Investir continuamente na estrutura de salas de aula 

- Investir no treinamento e utilização de novas metodologias no ensino na graduação e pós-

graduação 

- Apoiar a estruturação da escuta acadêmica 

Ensino da Graduação 

- Apoiar estratégias que favoreçam o pensamento interdisciplinar e a integração entre os cursos de 

Medicina Veterinária e Aquacultura 

- Estimular a discussão sobre o atual currículo e fomentar a ação do Núcleo Docente Estruturante 

dos cursos de graduação no sentido de propor constante análise e revisão dos currículos 

- Apoiar ações para melhor estruturação da Central de Estágios e Vivência Curricular 

- Apoiar ações para continuidade e melhoria da Vet Jr. como canal para treinamento e capacitação 

dos alunos de graduação 

Ensino da Pós-graduação 

- Apoiar estratégias de inclusão de professores na pós-graduação 

- Apoiar ações para regularização e melhoria da Residência  

-Extensão 

- Melhorar estrutura para oferecimento de cursos e outras atividades de educação continuada 

através do CENEX 

- Apoiar e dar condições para aumentar as ações de extensão da Escola, especialmente as 

relacionadas à inserção social  
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Órgãos complementares 

- Aproveitar todo potencial dos órgãos complementares estimulando sua vinculação com ensino, 

pesquisa e extensão 

 - Buscar mais verbas visando melhoria da estrutura e investimento em treinamento de pessoal 

- Fomentar a interação dos órgãos complementares com os departamentos visando a melhor 

utilização desses espaços no ensino, pesquisa e extensão  

 

Corpo docente 

- Criar estratégias para acolhimento, acompanhamento e inclusão de professores recém-

contratados. 

- Buscar estratégias para motivação do corpo docente. 

- Incrementar o treinamento de docentes para práticas educativas e técnicas pedagógicas que 

ajudem a motivar e melhorar o aprendizado dos alunos, utilizando a assessoria pedagógica 

oferecida pela Rede de Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior (GIZ). 

- Estimular o treinamento e aperfeiçoamento de docentes no exterior 

 

Técnicos Administrativos em Educação (TAE) 

- Incentivar o treinamento, aperfeiçoamento e capacitação 

- Criar estratégias para acolhimento, acompanhamento e inclusão de TAES recém-contratados 

 

- FEPE 

- Apoiar e auxiliar na busca de verbas e de novos projetos  

- Focar no planejamento de gastos para melhor utilização da verba da Fundação 

- Divulgar a importância do papel da Fundação na manutenção da qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão na Escola de Veterinária 
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Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia 

- Incentivar a participação dos docentes na contribuição com a revista 

- Discutir formas para a melhoria dos índices da revista 

- Apoiar a continuidade da edição dos Cadernos Técnicos 

 

Ações ligadas à todos os setores da  Escola de Veterinária   

-Melhorar espaços e criar momentos para convivência da comunidade acadêmica, incluindo 

também os terceirizados, promovendo maior integração  

- Buscar meios para concluir projetos de acessibilidade 

- Buscar continuamente a adequação do quadro de técnicos administrativos em educação e de 

terceirizados para que seja possível realizar, com excelência, as atividades ligadas ao ensino, 

pesquisa e extensão 

- Apoiar ações ligadas ao esporte e à cultura, como forma de integração da comunidade  

- Apoiar ações para melhoria das ações de segurança e biossegurança na Escola de Veterinária.  

- Incentivar a utilização da biblioteca pela comunidade 

- Aumentar cada vez mais a visibilidade das atividades desenvolvidas na Escola de Veterinária 

através da Assessoria de Comunicação 

- Buscar continuamente a melhoria da estrutura física dos espaços existentes e buscar novos 

espaços para a Escola de Veterinária 

 

 

 

 

 

 


