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I - INTRODUÇÃO
Ao fazer uma retrospectiva de minha vida, posso afirmar que sonhos,
dificuldades, alegrias e tristezas tiveram presentes. Os sonhos sempre me fizeram
olhar para frente, buscar alcançá-los, torná-los realidade, correr atrás, lutar e nunca
desistir; as dificuldades me tornaram mais forte, me ensinou a lutar, me ajudou a
superar sempre, me ensinou a fazer escolhas mais pela razão e menos pela emoção.
As alegrias foram tantas e tão boas; Tristezas também aconteceram.
Bem, meus sonhos me trouxeram aqui, com o objetivo de obter o título
máximo de minha carreira, construída passo a passo, por 36 anos, distribuídos entre
a Educação Estadual, EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural),
e a Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás.
A Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) faz parte da minha vida a muitos
anos pois, aqui me formei (1983), logo depois fui selecionado para ser professor
substituto na disciplina Agrostologia (hoje Forragicultura). Continuei na educação
estadual na qual iniciei em agosto de 1980 (Colégio Assis Chateaubriand em
Campinas). No ano de 1985 fui para EMATER onde permaneci até 1989 (trabalhando
primeiro no escritório local de Formosa-GO, sendo transferido no final de 1986 para o
escritório local de Firminópolis-GO, permanecendo lá até o final de 1989.
Este memorial descreve a trajetória acadêmica dedicada às atividades de
ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional, assim como
recortes de minha vida pessoal ou da trajetória de vida até o momento presente.
Apresento os fatos em ordem cronológica para que os comprovantes
disponibilizados à parte, em pasta, possam ser consultados.
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II- MINHA TRAJETÓRIA ATÉ A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Nasci na zona rural do município de Goiás-GO, no dia 5 de maio de 1985.
Segundo filho de quatro irmãos, filho de João Emídio Soares (in memorian) e Lieci
Maria Soares.
Aos cinco anos de idade nossa família mudou-se para o município de
Firminópolis, onde minha mãe e os dois irmãos mais novos vivem até hoje, eu e meu
irmão mais velho viemos para Goiânia em janeiro de 1974.
Ao mudarmos para o município de Firminópolis fomos morar em uma fazenda
(propriedade de uma tia) que ficava a 5 km da cidade. Iniciei meus estudos aos sete
anos de idade, na Escola Municipal Grupo Princesa Isabel para onde íamos a pé, nos
primeiros anos, e depois passamos a ir de carroça, isso até terminar o primário (5
anos). Quando tinha nove anos de idade, um dia trabalhando na roça (carpindo
lavoura de arroz, meu pai, meu irmão mais velho e eu), foi quando meu pai disse,
essa vida que estou oferecendo a vocês é porque não tive oportunidade de estudar,
então, quero que vocês estudem para oferecer uma vida melhor para seus filhos,
naquele momento eu decidi que iria estudar, me formar, e essa idéia virou obsessão
para mim.
A entrada para o curso ginasial era através de seleção chamada “admissão”,
eu não tive sucesso, vindo então morar em Trindade na casa de uma tia (paterna)
onde fiz a 5ª série ginasial no Colégio comercial de Trindade em 1970. Voltei para
Firminópolis onde conclui o ginasial (6ª, 7ª e 8ª séries) no colégio Estadual Prof.
Américo Faleiros.
Em 1972 meus pais mudaram da zona rural para a cidade, adquiriu uma
panificadora onde eu e meu irmão mais velho (Edson Nicolau Soares) ajudávamos
nosso pai na panificação e entrega de pães no comércio local.
Na fazenda além do trabalho na lavoura tínhamos outras atividades como:
tratar dos animais (porcos e galinhas) apartar as vacas (separá-las dos bezerros) para
serem ordenhadas no outro dia pela manhã, atividade realizada por meu pai, pois
íamos cedo para a escola.
No início de 1974 eu e meu irmão mais velho viemos para Goiânia, eu fui para
o Colégio Estadual Pedro Gomes em Campinas, onde nos anos de 1974, 1975 e
1976 cursei o colegial (2° grau), neste período residi em uma república (Avenida
Perimetral com Senador Jaime – Campinas - GO).
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No início do ano de 1977prestei o vestibular na UFG para Medicina e não fui
aprovado; neste mesmo ano fiz cursinho no Colégio Carlos Chagas, em janeiro de
1978 fui aprovado no vestibular para Medicina Veterinária, naquela época eram
aprovados 75 candidatos, em que 40 iniciaram o curso no primeiro semestre e 35 no
segundo semestre, eu fiquei no grupo do segundo semestre.
Durante a graduação na UFG inicialmente continuei morando em Campinas
até o ano de 1979; em 1980 consegui uma vaga na casa de estudante universitário
(CEU) localizada no setor universitário. Minha rotina era sair mais ou menos 6:00
horas de casa, pegava o ônibus, vinha para a Escola de Agronomia e Veterinária
(EAV) onde ficava o dia todo, no final da tarde pegava outro ônibus agora para
Campinas, ia para o Colégio Estadual Assis Chateaubriand (ministrava as disciplinas
de ciências e matemática), às 23:00 pegava o ônibus para o setor universitário,
chegando em casa por volta de 00:30 horas, estudava até 01:30 horas, ia dormir,
acordando cedo no outro dia e repetia a rotina de segunda a sexta. No ano de 1982,
além dessa rotina acima descrita eu ministrei aulas em um colégio preparatório para
seleção da Escola Técnica Federal de Goiás, aos sábados à tarde e aos domingos
pela manhã até meio dia.
Durante o período em que fui professor no Colégio Assis Chateaubriand fiquei
conhecendo uma aluna chamada Rosimar Ribeiro da Silva, essa moça é minha
esposa há 29 anos, temos dois filhos, Nayana Ribeiro Soares e Arthur Ribeiro Soares.
A Nayana é engenheira de alimentos formada na Universidade Federal de Goiás, tem
Mestrado em Tecnologia de Alimentos e faz o terceiro ano do Doutorado no Programa
de Pós-Graduação em Ciência Animal, área de concentração Sanidade Animal,
Higiene e Tecnologia de alimentos (SANTA), foi aprovada no concurso para
professora no Instituto Federal do Pará (IFPA), campus rural de Marabá-PA, área de
alimentos. O Arthur faz o 4º ano de engenharia civil na Universidade Paulista (UNIP),
é estagiário na secretaria de segurança pública – GO, na área de vistoria
(fiscalização) de obras da secretaria e na Empresa Sul Americana de Montagem
(EMSA), na barragem do João Leite. A Sra. Rosimar é pedagoga formada na
Faculdade Padrão, é professora há dez anos em educação infantil na Escola
Abelhinha, situada no setor Jardim América, Goiânia-GO.
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III - MINHA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL
Após o término da Graduação, continuei na Educação Estadual até 1985, no
ano de 1984 participei de uma seleção para professor substituto na disciplina de
Agrostologia (hoje Forragicultura), houve nessa seleção um fato interessante, éramos
10 candidatos, dos quais oito Engenheiros Agrônomos e dois Médicos Veterinários,
eu fui o primeiro colocado e o colega veterinário o segundo, em uma disciplina muito
mais para agrônomo que para veterinário.
Na época o contrato era de seis meses e era permitida apenas uma recondução,
neste período tive a oportunidade de ser professor de vários hoje colegas na
EVZ/UFG, como: ex-diretor da EVZ, Prof. Eugênio Gonçalves de Araújo, o atual
diretor, prof. Marcos Barcelos Café, prof. Reginaldo Nassar, Prof.ª Maria Clorinda
Soares Fioravanti, Prof.ª Moema Pacheco Chediak Matos, Prof.ª Regiani Nascimento
Gagno Pôrto e outros.
No segundo semestre de 1985 entrei para EMATER (Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural), após o pré-serviço (período de treinamento feito no
Escritório Local de Vianópolis-GO), fui alocado no Escritório local de Formosa, onde
permaneci por um ano, sendo então transferido para no Escritório Local de
Firminópolis ano de grande alegria para mim, foi quando me casei com Da Rosimar
Ribeiro da Silva, casamento que dura 29 anos, graças a Deus, lá trabalhei por pouco
mais de três anos.
Em Formosa o trabalho foi mais de atendimentos individualizados, o município é
extremamente grande (8.000 km2) e o período de permanência de um ano foi curto
para realizar um trabalho mais consistente. Já em Firminópolis o trabalho foi mais
planejado, no primeiro ano nós fizemos um levantamento das prioridades, das
necessidades e demandas dos produtores rurais do município. O município é
pequeno (600 km2 formado basicamente por pequenos produtores (chacareiros) a
média na época era de 44 hectares por propriedade, em que os produtores
necessitavam produzir leite para ter uma renda mensal, então elegemos a primeira
demanda, alimentação das vacas.
No primeiro ano fizemos um levantamento mês a mês de tudo que acontecia
no campo, no final tínhamos todos os dados levantados em mãos, sabia quantas
vacas entravam no cio e não gestavam ou repetiam o cio, quantos bezerros (as)
deixavam de nascer, quantas vacas (animais) eles perdiam por falta de comida, e
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qual o percentual na redução na produção de leite. Tivemos caso de queda de até
70% na produção de leite nos meses de julho, agosto e setembro quando comparado
com janeiro, fevereiro e março, com isso foi fácil perceber que o problema maior era
falta de comida.
Escolhemos então quatro produtores que tinha boa ascensão sobre os outros
ou estavam em regiões estratégicas e ajudamos esses produtores a fazer silagem de
milho; no final daquele ano fizemos uma comparação entre os resultados desses
quatro, com os demais produtores, tipo: qual o percentual de vacas que entraram no
cio e tiveram crias, não tiveram perdas de animais por desnutrição, e a queda na
produção de leite foi insignificante.
Com essas informações em mãos armamos uma estratégia juntamente com a
prefeitura municipal, fizemos reuniões e palestras nas diferentes regiões do município,
formamos grupos (não superiores a 10 produtores), adquirimos ensiladeiras para
cada grupo; no primeiro ano após esse trabalho foi produzido 43 silos (1987/1988), no
segundo 48 silos (1988/1989), imagina o que isso representou para o município em:
aumento na produção de leite principalmente, mas também no número de bezerros
nascidos, queda na perda de animais por desnutrição, etc.
Uma segunda linha de trabalho foi na parte de inseminação artificial, como já
tínhamos vários grupos formados, foi então ministrado por nós, treinamento de
pessoas nesses grupos em inseminação artificial, houve também contratos de
comodato(empréstimos)de botijões para conservação de sêmen e reposição do gás
refrigerante (nitrogênio), onde o único gasto dos produtores era com aquisição das
ampolas de sêmen também com nossa orientação de como escolher o sêmen a ser
adquirido, características dos touros, aptidão leiteira, etc.
Um terceiro trabalho que foi desenvolvido na região e que teve bom resultado
foi no desmame precoce de bezerros, o que se fazia era desmamar os bezerros aos
10,11 meses de idade, nosso trabalho foi feito o desmame com bezerras de 4-5
meses, no início estes tiveram o desenvolvimento menor que as testemunhas, mas
quando os bezerros do grupo testemunhas foram desmamadas aos 9-10 meses, os
bezerros do grupo de desmama precoce tiveram um desempenho muito melhor que
os do grupo testemunha, isto porque eles já estavam adaptadas com alimentação a
pasto mais suplementação, além do fato de liberar a vaca mais cedo, para que ela se
recuperasse, entrando no cio e sendo coberta mais cedo.
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IV - MINHA TRAJETÓRIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Ingressei nesta universidade, via concurso público, em janeiro de 1990, para
uma vaga aberta no DMVP, devido à aposentadoria do Prof. Augusto Silva de
Carvalho nas áreas de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal
(especificamente na parte de leite), com isso o quadro ficou com os professores
Antônio Nonato de Oliveira e eu.
A seguir estão as portarias de minha contratação pela UFG e as portarias
de liberação para cursar Pós-Graduação a nível de Mestrado e Doutorado, a data de
emissão e o emissor para cursar a Pós-Graduação.

Quadro 1 - Portarias de contratação e liberação para cursar Pós-Graduação
(Mestrado e Doutorado).
Nº PORT.
1

02938

DATA

EMISSOR

26/12/1989 Diretor

DESCRIÇÂO
Homologação em 19/12/89 no emprego

EVZ/UFG

de

professor,

Prof.

Consolidação

Eurípedes

(CLT), para a classe de Professor

Laurindo

Auxiliar, Ref. 1, em regime de dedicação

Lopes.

exclusiva,
rescisão

nos

das

na

Leis

vaga

de

termos
de

da

trabalho

decorrente

contrato

do

da

Professor

Augusto Silva de Carvalho, ocorrida em
23/08/1989.
2

00323

18/01/1992 Vice-Reitor
Prof.

Concede com ônus limitado, licença para

Sergio fazer

curso

Paulo Moreira. tecnologia
(Medicina

de
e

Pós-Graduação

produção

Veterinária

de

em

queijo

Preventiva)

ao

nível de Mestrado, a realizar-se na
Faculdade

de

Ciências

Agrárias

e

Veterinária da UNESP/Jaboticabal-SP,
no período de 01/03/1992 a 28/02/1994.
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Quadro 2 - Portarias de contratação e liberação para cursar Pós-Graduação
(Mestrado e Doutorado). (continuação)
Nº PORT.
3

00138

DATA

EMISSOR

DESCRIÇÂO

19/01/1994 Reitor da UFG
Prof.

Concede com ônus limitado, afastamento

Ary para fazer curso de Pós-Graduação em

Monteiro

do Tecnologia de Alimentos, ao nível de

Espírito

Doutorado, a realizar-se na Universidade

Santo.

de Campinas (UNICAMP) no período de
01/03/1994 a 01/03/1997.

4

00531

02/03/1994 Reitor da UFG
Prof.

Ary 0138/94, licença para fazer curso de

Monteiro

5

2105

Resolve alterar os termos da portaria nº

do Doutorado,

junto

a

UNICAMP

-

Espírito

Campinas-SP, para constar no período

Santo.

de 01/03/1994 a 01/03/1996.

25/07/1996 Pró-Reitor de Resolve conceder, com ônus limitado,
Pesquisa
Pós-

e prorrogação

de

afastamento

para

conclusão do curso de Pós-Graduação

Graduação da em Tecnologia de Alimentos, a nível de
UFG
Prof.

Doutorado,

1292

Universidade

de

Valter Campinas, no período de 01/03/1996 a

Casseti.
6

na

01/03/1997.

19/05/1997 Pró-Reitor de Resolve conceder, com ônus limitado,
Pesquisa
Pós-

e prorrogação

de

afastamento

para

conclusão de curso de Pós-Graduação

Graduação da em Tecnologia de Alimentos, a nível de
UFG

Doutorado, na Universidade Estadual de

Prof.

Valter Campinas (UNICAMP) SP, no período de

Casseti.

02/03/1997 a 30/08/1997.

No início do ano de 1991 o professor Albenones José de Mesquita
transferiu-se da disciplina de Tecnologia e Inspeção de Carnes para o Leite,
liberando o Prof. Antônio Nonato para cursar o Mestrado na UFMG. No final do ano
de 1991, fui selecionado para o Mestrado no Departamento de Medicina Veterinária
Preventiva (DMVP) da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,
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UNESP campus de Jaboticabal – SP, iniciando em março de 1992 e tendo como
orientador o prof. Dr. Antônio Nader Filho (o referido professor já tinha um projeto
apoiado financeiramente pela Vallé Nordeste, para criação de uma vacina contra S.
aureus (em mastite subclínica bovina), desenvolvemos então o projeto “Influência
da mastite subclínica bovina causada por Staphylococcus coagulase positiva e
Staphylococcus coagulase negativa sobre a qualidade e a quantidade do leite
secretado pelos quartos afetados”; as amostras foram colhidas em três fazendas
produtoras de leite tipo “B” na cidade de Monte Azul, na região de Ribeirão Preto –
SP. Iniciei o Mestrado em março de 1992 e defendemos a dissertação em janeiro de
1994 (22 meses).
A ida para Jaboticabal não foi fácil, levei minha família para morar na
cidade, minha filha Nayana tinha 3,5 anos de idade e o Arthur com apenas 18 dias
de nascido, coloquei a família em um fusca e fomos embora. Além das dificuldades
normais enfrentadas por todos que saem de sua cidade para cursar Pós-Graduação
em outra cidade/estado, e com o agravante de irmos sem bolsa de estudo, o que
dificulta muito mais as coisas, somente no segundo ano, quando as coisas estavam
ficando insuportáveis (pagando aluguel e todas as despesas normais de uma família
que passa a morar em uma cidade estranha onde, todas as despesas têm que
serem pagas à vista), com a ajuda do prof. Nader no segundo ano comecei a dividir
uma bolsa com outro orientando dele.
O ano de 1992 foi particularmente difícil, além das dificuldades já
mencionadas anteriormente a dificuldade maior foi a perda de meu pai, doeu muito,
e dói até hoje, ele era aquele tipo de pai amigo, com certeza, muito mais amigo que
pai, daqueles que a gente orgulha muito, de ter tido o prazer de tê-lo como pai.No
final do ano de 1993, fomos selecionados para o Doutorado na FEA-UNICAMP, na
área de controle de qualidade (higiene) na indústria de produtos de origem animal
(laticínios). No Doutorado foi um pouco diferente, pois conseguimos uma bolsa da
UFG e um financiamento do projeto pela FAPESP e o direito de desenvolver o
projeto aqui em Goiás. Nosso projeto foi direcionado para o controle de qualidade de
queijos mussarela produzidos por três tipos (categorias) de indústrias de laticínios
em Goiás (duas indústrias com registro no Serviço de Inspeção Federal - SIF e que
uma trabalhava além de queijo mussarela vários outros derivados do leite, e uma
que produzia apenas queijo mussarela, e uma indústria com registro no Serviço de
Inspeção Estadual - SIE que também produzia apenas queijo mussarela. Nosso
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objetivo com este projeto era o de termos os parâmetros para saber a qualidade do
queijo mussarela produzido no Estado de Goiás, visto que, além do consumo
interno, uma boa parte desses queijos, eram exportados para serem consumidos no
Estado de São Paulo e Rio de Janeiro.
Encontramos várias dificuldades para o desenvolvimento de nosso
projeto, primeiro foi: a dificuldade no início da liberação dos recursos pela FAPESP,
visto que, o projeto seria desenvolvido em outro Estado (Goiás) e não em SP, este
foi o primeiro obstáculo, outro foi que, como trabalhamos com kits importados,
demorou muito para conseguir a aquisição e importação de tais kits, aconteceu um
problema na alfândega com a liberação deste, que levou vários meses para
conseguir a liberação. Outro problema enfrentado por nós foi que, mesmo estando
liberado para o Doutorado nós assumimos nossas atividades docentes, assumimos
todas as turmas do setor de alimentos além da coordenação do Laboratório de
Físico-Química, com tudo isso houve um atraso muito grande em nosso Doutorado.
Enfrentamos problemas na nossa liberação para o Doutorado, não
problemas com a EVZ/UFG, mas sim de colegas que acreditavam que não tínhamos
o direito de sair naquele momento (embora tínhamos conquistado a vaga, e colegas
nossos que deveriam sair naquele momento já haviam declarado que não sairiam
naquele ano.
Passei por todos os níveis da carreira universitária: entrei na universidade
como “Auxiliar de Ensino”, já no regime de Dedicação Exclusiva (DE), onde fiquei
por quatro anos, com o término do Mestrado (apresentação do Título), passei à
“Assistente”, com as dificuldades e demora em defender a Tese de Doutorado,
permaneci por muito tempo neste nível na carreira, com a obtenção do Título de
Doutor passamos para o nível de “Adjunto”, atualmente sou professor “Associado IV
com pretensão de atingir o último nível, ou seja, Prof. Titular.
No quadro 2 relato todas as portarias de minhas progressões, tanto
horizontais como verticais, de acordo com, tempos regimentais ou obtenção de
títulos como Mestrado e Doutorado.
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Quadro 2 - Portarias de progressões horizontais e verticais.
Nº

PORT.

1

01720

2

DATA

EMISSOR

DESCRIÇÂO

04/09/1992 Diretor EVZ/UFG

Progressão horizontal de Auxiliar

Prof. Ary da Silva

nível 1 para nível 2, retroagindo os

Rodrigues.

efeitos a 27/12/1991.

000487 24/02/1994 Diretor EVZ/UFG

Concede progressão vertical da

Prof. Ary da Silva

classe de Professor Auxiliar nível 2

Rodrigues.

para Professor Assistente nível 1, a
partir

de

28/02/1994,

em

que

obteve o grau de mestre.
3

1527

17/06/1996 Diretor EVZ/UFG

Concede progressão horizontal da

Prof. Ary da Silva

classe de Professor Assistente nível

Rodrigues.

1, para o nível 2, com efeito a partir
de 28/01/1996.

4

5

6

0213

1442

0051

09/02/1999 Pró-Reitora

Concede progressão horizontal da

Extensão e

classe de Professor Assistente nível

Cultura/UFG

2, para nível 3, com efeito a partir

Prof. Dra. Ana C.

de 28/01/1998, data que completou

T. de Souza.

o interstício de dois anos.

27/10/2000 Pró-Reitora

Concede progressão vertical da

Extensão e

classe de Professor Assistente nível

Cultura/UFG

3, para Professor Adjunto nível 1

Profa. Dra. Ana L.

pela obtenção de título de Doutor,

L. Souza.

com efeito a partir de 04/07/2000.

23/01/2003 Pró-Reitora

Concede progressão horizontal da

Extensão e

classe de Professor Adjunto nível 1,

Cultura/UFG

para nível 2, com efeito a partir de

Profa. Dra. Ana L.

04/07/2002, data em que completou

L. Souza.

o interstício de dois anos.
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Quadro 2 - Portarias de progressões horizontais e verticais. (continuação)
Nº

PORT.

7

4016

DATA

EMISSOR

DESCRIÇÂO

18/11/2004 Diretor da

Concede progressão horizontal da

EVZ/UFG

classe de Professor Adjunto nível 2,

Prof. Ary da Silva

para o nível 3, com efeito a partir de

Rodrigues.

04/07/2004, data em que completou
interstício de dois anos.

8

3123

29/11/2006 Secretário de

Concede progressão horizontal da

Agricultura,

classe de Professor Adjunto nível 3,

Pecuária e

para nível 4, com efeito a partir de

Abastecimento

04/07/2006, data em que completou

TO-GO

o interstício de dois anos.

Dr. Leonardo
Moura Vilela.
9

4095

24/11/2008 Pró-reitora

Concede progressão horizontal da

Extensão e Cultura classe de Professor Adjunto nível 4,
Profa. Dra. Ana L.

para

a

classe

de

Professor

L. Souza.

Associado nível 1, com efeito a
contar de 04/07/2008.

10 3500

02/09/2010 Diretor EVZ/UFG

Concede progressão horizontal da

Prof. Eurípedes

classe de Professor Associado nível

Laurindo Lopes.

1, para nível 2, com efeito a contar
de

04/07/2010,

data

em

que

completou o interstício de dois
anos.
11 4764

04/12/2012 Diretor EVZ/UFG

Concede progressão horizontal da

Prof. Eurípedes

classe de Professor Associado nível

Laurindo Lopes.

2, para o nível 3, com efeito a
contar de 04/07/2012, data em que
completou o interstício de dois
anos.
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Quadro 2 - Portarias de progressões horizontais e verticais. (continuação)
Nº

PORT.

12 3759

DATA

EMISSOR

04/09/2014 Diretor do

DESCRIÇÂO
Concede progressão horizontal da

Departamento

classe de Professor Associado nível

Pessoal/UFG

3, para o nível 4, com efeito a

Danilo Abbadia

contar de 04/07/2014, data em que

Melo.

completou o interstício de dois
anos.

V- ATIVIDADES DE ENSINO
V.1 - Atividades de ensino na graduação
Participei do concurso para a vaga na área de Tecnologia e inspeção de
leite, no final do ano de 1989, era apenas uma vaga e como fui o primeiro colocado,
fui contratado e iniciei minhas atividades na docência no início do ano de 1990. A
vaga para a qual fui aprovado, surgiu com a aposentadoria do professor Augusto
Silva de Carvalho.
Iniciei minha vida de docência (Graduação) no departamento de medicina
veterinária (DMV), na disciplina de Tecnologia e Inspeção de Leite, no ano de 1990.
No ano de 1990 éramos eu e o professor Antônio Nonato de Oliveira que
ministrávamos a disciplina para as turmas A e B, a disciplina era ministrada
anualmente (o que considerei período adequado para conseguir de forma bem
consistente abordar todo o conteúdo da parte de leite de forma adequada).
No ano de 1991 o professor Antônio N. de Oliveira, foi liberado para o
Mestrado na UFMG (BH), em contrapartida o professor Albenones José de Mesquita
transferiu-se da carne para o leite passando então nós dois a ministrarmos a
disciplina nas duas turmas, daquele ano.
Nestes dois anos de início de minha carreira de docente, foram também
anos de muito trabalho na parte de preparação de todo material para aulas, como as
transparências, visto que naquela época eram usados retroprojetores, além de
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iniciar a preparação de nosso acervo do material de referência (livros, artigos, etc.)
sobre Tecnologia e Inspeção de Leite. Inicialmente foi um desafio muito grande
exercer a profissão de docente sem o recurso necessário e um bom acervo sobre os
assuntos da disciplina.
Na aula prática (visitas a indústria de laticínios), na época apenas o
laticínio go - gó situado aqui em Goiânia permitia que levássemos os alunos para
ministrar aula na indústria, além do fato que a produção era bastante limitada em
variedade de itens produzidos (leite, tipo “C”, queijos e manteiga de leite).

No Quadro 3 estão apresentadas as atividades de ensino com o número
de alunos, carga horária ministrados por nós na disciplina de 1990 a 1991.

Quadro 3 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Medicina Veterinária, no período de 1990 a 1991 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC.
Carga

Ano

Disciplinas

Turmas

Nº alunos

1990

Tecnologia e Inspeção de Leite

A

29

42

1990

Tecnologia e Inspeção de Leite

B

29

42

1991

Tecnologia e Inspeção de Leite

A

32

54

1991

Tecnologia e Inspeção de Leite

B

24

60

horária

No quadro quatro estão registradas as disciplinas, número de alunos,
turma e carga horária ministradas ainda no sistema anual após minha volta da PósGraduação. As disciplinas eram divididas em tecnologia e Inspeção de leite e
Tecnologia e Inspeção de Carnes. Particularmente eu sempre acreditei que essa era
a melhor forma, visto que, existem grandes diferenças entre as duas áreas, sendo
que a disciplina de leite tem maior conteúdo na parte de tecnologia e menor na de
inspeção já o contrário ocorre com a disciplina de carnes, que tem um conteúdo
muito maior na parte de inspeção e bem menor na parte de tecnologia. Essa
situação era bem administrada por cada grupo de professores de acordo com a
exigência de cada área, no leite a carga horária era dedicada mais horas na
Tecnologia visto que, existe uma grande variedade de derivados lácteos cada um
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com tecnologias diferentes (ex: leite de consumo, queijos, manteiga de leite, leite em
pó, fermentados, creme de leite, etc.).
Outra questão a ser observada nesses quadros são turmas com um
número pequeno de alunos, isto era usado para resolver problemas de alunos que
tinham problemas de choque de horários com outras disciplinas, sendo que ele
assistia aula em uma turma em um dia e em outra turma no outro dia (ex: assistia
aula na turma “C” na segunda e outra aula na turma “D” na quinta).
Como prova da grande diferença na inspeção entre carne e leite, nessa
época na disciplina de carne os alunos tinham aula uma semana completa no
frigorífico (principalmente vendo a parte de inspeção) e no leite era apenas um dia.
Quadro 4 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Medicina Veterinária, no período de 1997 a 2006 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC.
Nº

Carga

alunos

horária

A

2

24

Tecnologia e Inspeção de Leite

B

9

24

1997

Tecnologia e Inspeção de Leite

C

37

24

1997

Tecnologia e Inspeção de Leite

D

33

24

1998

Tecnologia e Inspeção de Leite

A

36

24

1998

Tecnologia e Inspeção de Leite

B

36

24

1998

Tecnologia e Inspeção de Leite

C

5

24

1998

Tecnologia e Inspeção de Leite

D

10

24

1999

Tecnologia e Inspeção de Leite

A

28

48

1999

Tecnologia e Inspeção de Leite

B

23

48

1999

Tecnologia e Inspeção de Leite

C

29

48

1999

Tecnologia e Inspeção de Leite

D

28

48

1999

Tecnologia e Inspeção de Leite

A1

P - 12

15

1999

Tecnologia e Inspeção de Leite

B1

P – 23

15

1999

Tecnologia e Inspeção de Leite

C1

P - 29

15

2000

Tecnologia e Inspeção de Leite

A

34

32

2000

Tecnologia e Inspeção de Leite

B

24

32

Ano

Disciplinas

Turmas

1997

Tecnologia e Inspeção de Leite

1997

15

Quadro 4 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Medicina Veterinária, no período de 1997 a 2006 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC. (continuação)
Nº

Carga

alunos

horária

C

27

32

Tecnologia e Inspeção de Leite

A

34

32

2001

Tecnologia e Inspeção de Leite

B

24

32

2001

Tecnologia e Inspeção de Leite

C

27

32

2002

Tecnologia e Inspeção de Leite

A

35

32

2002

Tecnologia e Inspeção de Leite

B

36

32

2002

Tecnologia e Inspeção de Leite

C

35

32

2003

Tecnologia e Inspeção de Leite

A

34

32

2003

Tecnologia e Inspeção de Leite

B

35

32

2003

Tecnologia e Inspeção de Leite

C

35

32

2003

Microbiologia de Alimentos

A

36

32

2004

Tecnologia e inspeção de leite

A

38

128

2004

Tecnologia e inspeção de leite

B

34

128

2004

Tecnologia e inspeção de leite

C

36

128

2005

Tecnologia e inspeção de leite

A

24

128

2005

Tecnologia e inspeção de leite

B

27

128

2005

Tecnologia e inspeção de leite

C

24

128

2006

Tecnologia e inspeção de leite

A

34

128

2006

Tecnologia e inspeção de leite

B

31

128

2006

Tecnologia e inspeção de leite

C

32

128

Ano

Disciplinas

Turmas

2000

Tecnologia e Inspeção de Leite

2001

A partir do ano de 2007 houve mudanças na grade curricular, passando
as disciplinas que eram até então ministradas anualmente a ser ministradas
semestralmente, além da mudança de anual para semestral houve também a
separação entre inspeção e tecnologia e ao mesmo tempo a junção das áreas de
inspeção de carne e leite e a tecnologia de leite e cárnea.
Com a alteração da grade a partir de 2007 e fusão da inspeção de leite e
carne (Inspeção de produtos de origem animal), a disciplina passou a ter uma carga
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horária de 128 horas no semestre, distribuída da seguinte forma: 64 horas para
inspeção de leite, o que é excesso e 64 horas para inspeção de carnes, sendo
ministrada a cada semestre, o que na minha avaliação é uma carga horária
exagerada para a inspeção de leite. Ocorreu o mesmo com a disciplina de
tecnologia de produtos de origem animal, passando a ser ministrada conjuntamente
a Tecnologia de leite e carne, com uma carga horária de 64 horas distribuída em 32h
para o leite e 32h para a carne, o que é insuficiente para a tecnologia de leite, tendo
que ser muito concentrada para se conseguir abordar a tecnologia de todos os
derivados lácteos.
Existe a três anos promessas da implantação de uma nova grade, onde
novamente separe as áreas de carne e leite, em que colocaríamos mais horas para
tecnologia de leite e derivados e menos horas para inspeção de leite e derivados, o
que ocorreria de forma inversa na carne.
No ano de 2007 passamos a ministrar uma disciplina de núcleo livre
(Fabricação de Queijos) com carga horária de 32 horas e que tem tido uma boa
procura ao longo dos anos, tendo atingido em 2014 sua maior procura por alunos de
diversos cursos da UFG (47 alunos), essa disciplina hoje é oferecida sempre no
segundo semestre de cada ano.
Em 2007 eu também ministrei à disciplina introdução a medicina
veterinária, essa é uma disciplina ministrada aos alunos recém chegados a
Universidade, muitos alunos recebem a primeira noção sobre a Universidade, a
EVZ, o curso, a profissão, normalmente são convidados alguns médicos veterinários
de sucesso, seja em empresas privadas ou públicas; eu convidei para palestras
primeiro o Dr. Vanderson Portugal que na época era presidente do CRMV, hoje
diretor presidente do SEBRAE – GO, um segundo médico veterinário foi o Dr. Wilian
Pires de Oliveira, um dos melhores na área de silvestre no país.
A disciplina de inspeção de alimentos de origem animal tem carga horária
de 128 horas no semestre, é até hoje dividida entre quatro professores (sendo dois
do leite e dois da carne) sendo 32 horas para cada um, o que no caso do leite
considero a carga horária elevada. No caso da disciplina de Tecnologia de Alimentos
de Origem Animal com carga horária de 64 horas no semestre é também distribuída
entre quatro professores, sendo 16 horas para cada um, o que eu considero carga
deficiente para o leite.
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Assim como relatado anteriormente no sistema anual, aqui também
existem algumas turmas com o número reduzido de alunos, da mesma forma aqui
são turmas criadas para que alguns alunos que tenham choque de horário com outra
disciplina de forma que não venha atrasar muito a conclusão do seu curso,
assistindo aula um dia da semana em uma turma e outro em outra turma.
Outra questão a ser relatada em relação às disciplinas é o fato de que eu
seja coordenador das disciplinas Tecnologia de Alimentos de Origem Animal e
Fabricação de Queijos.

Quadro 5 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Medicina Veterinária, no período de 2007 a 2009 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC.

A
A
A
A
B
A
A

Nº
alunos
34
31
52
31
16
23
32

Carga
horária
32
32
16
32
128
128
64

B

22

64

A
A
B
B

35
27
17
18

32
128
128
64

A

35

64

A
B
C

17
29
1

128
128
64

A

28

64

B

19

64

Ano

Disciplinas

Turmas

2007-1ºsem
2007-2ºsem
2007-2ºsem
2008-1ºsem
2008-2°sem
2008-2°sem
2008-2°sem

Fabricação de queijos
Fabricação de queijos
Introdução a medicina veterinária
Fabricação de queijos
Inspeção de alimentos de origem animal
Inspeção de alimentos de origem animal
Tecnologia de alimentos de origem
animal
Tecnologia de alimentos de origem
animal
Fabricação de queijos
Inspeção de alimentos de origem animal
Inspeção de alimentos de origem animal
Tecnologia de alimentos de origem
animal
Tecnologia de alimentos de origem
animal
Inspeção de alimentos de origem animal
Inspeção de alimentos de origem animal
Tecnologia de alimentos de origem
animal
Tecnologia de alimentos de origem
animal
Tecnologia de alimentos de origem
animal

2008-2°sem
2009-1ºsem
2009-1ºsem
2009-1ºsem
2009-1ºsem
2009-1ºsem
2009-2°sem
2009-2°sem
2009-2°sem
2009-2°sem
2009-2°sem
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Quadro 3 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Medicina Veterinária, no período de 2010 a 2011 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC.
Ano

Disciplinas

2010-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2010-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2010-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2010-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2010-2°sem Fabricação de queijos
2010-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2010-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2010-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2010-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2010-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2011-1ºsem Fabricação de queijos
2011-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2011-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2011-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2011-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2011-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2011-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2011-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2011-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal

A
B
A

Nº
alunos
21
14
23

Carga
horária
128
128
64

B

8

64

A
B
C
A
B

32
20
9
23
21

32
128
128
128
64

A

28

64

A
B
A
B

8
11
20
6

32
128
128
64

A

29

64

A
B
B

20
27
30

128
128
64

A

22

64

Turmas

Quadro 7 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Medicina Veterinária, no período de 2012 a 2013 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC.
Ano

Disciplinas

Turmas

2012-1ºsem
2012-1ºsem
2012-1ºsem
2012-1ºsem

Fabricação de queijos
Inspeção de alimentos de origem animal
Inspeção de alimentos de origem animal
Tecnologia de alimentos de origem
animal

A
A
B
A

Nº
aluno
s
25
26
11
30

Carga
horária
32
128
128
64
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Quadro 4 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Medicina Veterinária, no período de 2012 a 2013 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC. (continuação)
Ano

Disciplinas

2012-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2012-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2012-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2012-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2012-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2012-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2013-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2013-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2013-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2013-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2013-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2013-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2013-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2013-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2013-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2013-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal

B

Nº
aluno
s
8

A
B
C

30
25
2

128
128
64

B

19

64

A

37

64

A
B
B

22
7
7

128
128
64

A

34

64

B
C
A
B

18
7
28
25

128
128
128
64

C

2

64

A

31

64

Turmas

Carga
horária
64

Quadro 8 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Medicina Veterinária, no período de 2014 a 2015 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC.
Ano

Disciplinas

2014-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2014-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2014-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal

C
C

Nº
alun
os
11
1

A

25

Turmas

Carga
horária
128
64
64
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Quadro 8 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Medicina Veterinária, no período de 2014 a 2015 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC. (continuação)
Ano

Disciplinas

2014-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2014-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2014-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2014-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2014-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2014-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2014-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2014-2°sem Fabricação de queijos
2015-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2015-1ºsem Inspeção de alimentos de origem animal
2015-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2015-1ºsem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2015-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2015-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2015-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2015-2°sem Inspeção de alimentos de origem animal
2015-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal
2015-2°sem Tecnologia de alimentos de origem
animal

B

Nº
alun
os
12

A

33

64

B

7

64

A
A
B
B
A
A
D
B

14
32
5
11
47
26
27
35

128
128
128
128
32
128
128
64

A

21

64

C
D
B
A
B

14
11
7
11
24

128
128
128
128
64

A

18

64

Turmas

Carga
horária
64

Com a criação do curso de Engenharia de Alimentos pela UFG, foi
celebrada uma parceria entre a EVZ/EA/EEA para que professores da área de
alimentos da EVZ/CPA ministrassem algumas disciplinas para os alunos da
Engenharia de Alimentos, eu passei a fazer parte do grupo de professores que
ministra a disciplina de matérias primas agroindustriais (matéria prima de origem
animal: leite, ovos e mel) sendo inclusive o coordenador da mesma.
Outra disciplina do curso da EA sob nossa responsabilidade é a disciplina
optativa Higiene Industrial e Legislação, essa hoje é uma preocupação nossa, visto
que como disciplina optativa o número de alunos matriculados é reduzido, e eu
considero que a mesma é fundamental para a formação do Engenheiro de
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Alimentos, visto que conhecer a legislação, higiene, PPHO é fundamental para
esses profissionais, inclusive entrei em contato com a coordenação do curso de
Engenharia de Alimentos sugerindo que essa disciplina passe a fazer parte das
disciplinas de núcleo obrigatório, tamanho sua importância.
Quadro 9 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Engenharia de Alimentos, no período de 2000 a 2015 com o número de
alunos, a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente
– RADOC.
Ano

Disciplinas

2000
2001
2003
2003
2004
2004
2004
2005-1ºsem
2005-1ºsem
2005-2ºsem
2006-2°sem
2006
2007-1ºsem
2007-2°sem
2008-1ºsem
2008-1ºsem
2008-2°sem
2009-1ºsem
2009-2°sem
2010-1°sem
2010-2°sem
2011-1ºsem
2011-2°sem
2012-1ºsem
2012-2°sem
2013-1ºsem
2013-2°sem
2014-2°sem
2014-1ºsem
2015-1ºsem

Matérias Primas Agroindustriais
Matérias Primas Agroindustriais
Matérias Primas Agroindustriais
Higiene Industrial e Legislação
Higiene Industrial e Legislação
Microbiologia de alimentos
Matérias-primas agropecuárias
Matérias primas agroindustriais
Microbiologia de alimentos
Matérias primas agroindustriais
Matérias primas agroindustriais
Higiene industrial e legislação
Higiene e legislação de alimentos
Matérias primas agroindustriais
Higiene e legislação de alimentos
Higiene e legislação de alimentos
Matérias primas agroindustriais
Higiene e legislação de alimentos
Matérias primas agroindustriais
Higiene e legislação de alimentos
Matérias primas agroindustriais
Higiene e legislação de alimentos
Matérias primas agroindustriais
Higiene e legislação de alimentos
Matérias primas agroindustriais
Higiene e legislação de alimentos
Matérias primas agroindustriais
Matérias primas agroindustriais
Higiene e legislação de alimentos
Higiene e legislação de alimentos

Turmas
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Nº
alunos
36
36
36
20
38
29
44
43
42
35
32
29
9
37
35
35
47
9
49
8
48
8
63
7
49
7
56
37
8
5

Carga
horária
18
18
10
20
64
128
64
60
90
60
60
64
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

No ano 2009 foi criado pela EVZ/UFG o curso de Zootecnia, e com isso a
disciplina de Tecnologia de Produtos de Origem Animal no curso de Zootecnia é de
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suma importância para os alunos (futuros profissionais) visto que, esses vêem
nessa, um importante campo de atuação já que, estes profissionais não têm
possibilidade de atuação na área de inspeção de produtos de origem animal, nem
nas áreas de doenças, clínica, cirurgia, semiologia, patologia, etc., restringindo
bastante suas possibilidades de competição com a medicina veterinária no trato com
os animais domésticos e silvestres, ficando essas possibilidades um pouco restritas
às áreas de produção, reprodução, manejo, nutrição, alimentação, produção de
alimentos destinados ao consumo animal, etc., áreas que o médico veterinário
também atua.
Com tudo isso eu considero que essa nossa disciplina tem um valor muito
grande na formação do zootecnista.
A carga horária de 64h é distribuída entre Tecnologia de Alimentos Leite
32h e Tecnologia de Alimentos Carne 32h. A disciplina é oferecida semestre sim
outro não.

Quadro 10 - Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação em
Zootecnia, no período de 2013 a 2015 com o número de alunos, a
carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente –
RADOC.
Ano

Disciplinas

Turmas

2013
2014
2015

Tecnologia de produtos de origem animal
Tecnologia de produtos de origem animal
Tecnologia de produtos de origem animal

A
B
A

Nº
alunos
23
15
22

Carga
horária
64
64
64

A seguir passo a relatar as portarias de coordenação de disciplinas tanto de
núcleo comum como de núcleo livre, assim como coordenado de laboratórios do CPA.
O coordenador de disciplina além das funções de ministrar aulas ele também lança no
sistema o conteúdo programático da disciplina, lança as presenças/faltas, faz as
médias e lança as notas. A coordenação de laboratórios define juntamente com o
gerente algumas ações, define as prioridades e resolve alguns problemas que surgem
nos laboratórios.
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Quadro 11 - Portarias de coordenação de disciplinas.
Nº

PORT.

1

030

DATA
03/02/2000

EMISSOR

DESCRIÇÃO

Diretor

Designado pelo Professor Ary da

EVZ/UFG

Silva Rodrigues e ainda

Prof. Ary da

considerando a portaria nº 02/2000,

Silva Rodrigues.

do Chefe do Departamento de
Medicina Veterinária, para coordenar
o laboratório de Microbiologia do
CPA.

2

021

05/03/2007

Diretor

O Professor Dr. Eugênio Gonçalves

EVZ/UFG

de Araújo e de acordo com o ofício

Prof. Dr.

nº 37/07 – CPA/EV/UFG emitido pela

Eugênio

coordenação do CPA, nomeia o

Gonçalves de

Professor Edmar Soares Nicolau

Araújo.

como responsável pelo laboratório
de Físico-Químico I e II do CPA.

3

76

11/03/2014

Diretor

O Professor Dr. Marcos Barcelos

EVZ/UFG Prof.

Café, designa o Professor Dr. Edmar

Dr. Marcos

Soares Nicolau como coordenador

Barcellos Café.

da disciplina de núcleo livre
Fabricação de Queijos, ofertada ao
curso de Medicina Veterinária

4

82

11/03/2015

Diretor

O Professor Dr. Marcos Barcelos

EVZ/UFG

Café, designa o Professor Dr. Edmar

Prof. Dr. Marcos Soares Nicolau como coordenador
Barcellos Café.

da disciplina Tecnologia de
Alimentos de Origem Animal,
ofertada ao curso de Medicina
Veterinária.
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Quadro 11 - Portarias de coordenação de disciplinas. (continuação)
Nº

PORT.

5

038

DATA
17/07/2010

EMISSOR
Pró-Reitor de

DESCRIÇÃO
Designa o Professor Edmar Soares

Pesquisa e Pós- Nicolau como subcoordenador do
Graduação/UFG curso de especialização em
Profa. Divina

Inspeção e Tecnologia de Produtos

das D. de P.

de Origem Animal da EVZ/UFG,

Cardoso.

autorizado pela resolução
CEPEC/UFG nº 605 de 05/08/2003,
pelo período de 24 meses, a partir de
01/02/2007.

Como visto nos quadros anteriores relatamos até aqui nossas atividades
docentes nas disciplinas ministradas nos cursos de graduação em Medicina
Veterinária, Engenharia de Alimentos e Zootecnia da UFG entre os anos de 1990 e
2015. As disciplinas por mim ministradas estão todas relacionadas com alimentos de
origem animal, englobando tecnologia, inspeção e controle de qualidade.
É muito gratificante tudo isso, pois, além da satisfação de se ministrar
disciplinas tão relevantes para a formação das três áreas profissionais, é muito bom
ter alguns desses ex-alunos como orientados na Pós-Graduação ao ser novamente
professor de vários. Outra parte que é muito gratificante é encontrar ex-alunos
ocupando muitos postos de trabalho em empresas públicas ou privadas em
diferentes estados brasileiros, inclusive alguns no exterior. Outro fato que me deixa
muito feliz é ver um ex-aluno nos procurar para resolver problemas, discutir ideias ou
simplesmente, matar a saudade.

V.2 - Atividades de ensino na Pós-Graduação

V.2.1 - Especialização

Relato no Quadro 13 as disciplinas ministradas para os alunos no curso
de Pós-Graduação Lato sensu, nível de especialização em Tecnologia, Inspeção e
Higiene de Produtos de Origem Animal. Esse curso era oferecido a cada dois anos
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para Médicos Veterinários e áreas afins; esta especialização contemplava 360 horas
no total. Eu era responsável por ministrar uma parte da disciplina de Tecnologia e
Inspeção de Leite e derivados, aqui estão registradas juntos, mas na realidade, eram
disciplinas separadas (Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Inspeção de
Produtos de Origem Animal), tanto a parte teórica ministrada em sala de aula no
próprio CPA e também visitas às indústrias de laticínios mostrando aos alunos toda
a parte de tecnologia e inspeção, desde a recepção da matéria prima,
processamento até a expedição dos produtos acabados.
Ministrei também a disciplina de Produção de frio e calor, elementos muito
utilizados no processamento dos derivados lácteos e carnes, mas também usado na
conservação dos produtos (leite e derivados e carnes). Essa parte às vezes não é
levada muito a sério pelos alunos na graduação e quando voltam para fazer PósGraduação (já mais maduros, muitos deles já trabalhando) tem uma nova visão
sobre o assunto.
Ministrei também a disciplina de Limpeza e Sanitização na Indústria de
alimentos, relacionado à parte de controle de qualidade e inspeção.
Quadro 12 - Disciplinas ministradas por ano no curso de Pós-Graduação Lato
Sensu (Especialização), de 2007 a 2011, com número de alunos, carga
horária, conforme Relatório Anual do Docente, RADOC.
Ano
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011

Disciplina
Limpeza e sanitarização na indústria de alimentos
Produção de frio e vapor na indústria de alimentos
Produção de frio e vapor na indústria de alimentos
Limpeza e sanitarização na indústria de alimentos
Tecnologia e inspeção de leite e derivados
Tecnologia e inspeção de leite e derivados
Limpeza e sanitarização na indústria de alimentos
Produção de frio e vapor na indústria de alimentos
Ordenha e produção de leite de qualidade
Tecnologia e inspeção de leite e derivados
Limpeza e sanitarização na indústria de alimentos
Produção de frio e vapor na indústria de alimentos
Limpeza e sanitização na indústria de alimentos
Produção de frio e vapor na indústria de alimentos
Limpeza e sanitarização na indústria de alimentos
Tecnologia e inspeção de leite e derivados
Produção de frio e vapor na indústria de alimentos

Alunos
18
18
18
18
18
19
19
19
8
25
6
19
25
19
19
19
25

Carga
horária
14
8
8
14
76
80
12
10
16
80
12
10
12
10
12
80
10
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V.2.2 - Mestrado
A partir de 2003, quando fui cadastrado no curso de Pós-Graduação em
Ciência Animal, iniciei com as disciplinas em minha área de atuação (Tecnologia e
Controle de qualidade), intituladas “Ciência e Tecnologia de queijos, leite em pó e
manteiga”, “Avanços em higiene de alimentos e legislação”, “Higiene na indústria de
alimentos” e a disciplina de Seminários Aplicados em Sanidade Animal, Higiene e
Tecnologia.
As disciplinas de Tecnologia e Higiene foram e são ministradas para
alunos do Mestrado, Doutorado, alunos especiais e também ouvintes. Estas
disciplinas são ministradas tanto para alunos de Mestrado como Doutorado.
Na disciplina de Seminários Aplicados em Sanidade Animal, Higiene e
Tecnologia, todos os professores cadastrados no PPGCA e que tem alunos em
orientação devem participar desta disciplina.

Quadro 13 - Disciplinas ministradas por ano no curso de Mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Ciência Animal, de 2004 a 2015, com número de
alunos, carga horária, conforme Relatório Anual do Docente, RADOC.
Ano

Disciplina

Alunos

2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009

Avanços em higiene de alimentos e legislação
Ciência e tecnologia de queijos, leite em pó e manteiga
Seminários aplicados
Avanços em higiene de alimentos e legislação
Seminários aplicados
Ciência e tecnologia de queijos, leite em pó e manteiga
Seminários aplicados
Ciência e tecnologia de queijos, leite em pó e manteiga
Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Avanços em higiene de alimentos e legislação
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Avanços em higiene de alimentos e legislação
Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene e
tecnologia
Higiene na indústria de alimentos
Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene e
tecnologia

2
3
8
3
6
2
7
7
5
1
1
2
4
2
3
12

Carga
horária
60
30
90
45
60
45
75
45
30
30
30
30
30
30
30
90

6
4
4
8

30
30
30
90

2009
2010
2010
2010
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Quadro 13 - Disciplinas ministradas por ano no curso de Mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Ciência Animal, de 2004 a 2015, com número de
alunos, carga horária, conforme Relatório Anual do Docente, RADOC.
(continuação)
Ano

Disciplina

Alunos

2011
2011
2011

Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene e
tecnologia
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene e
tecnologia
Higiene na indústria de alimentos
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene e
tecnologia
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Higiene na indústria de alimentos
Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Higiene na indústria de alimentos

6
3
8

Carga
horária
30
30
90

1
12

30
90

1
8

30
90

1
3
3
8
14

30
30
30
30
30

2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2015
2015

V.2.3 - Doutorado
Quadro 14 - Disciplinas ministradas por ano no curso de Doutorado no Programa de
Pós-Graduação em Ciência Animal, de 2004 a 2015, com número de
alunos, carga horária, conforme Relatório Anual do Docente, RADOC.
Ano

Disciplina

Alunos

2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009

Avanços em higiene de alimentos e legislação
Ciência e tecnologia de queijos, leite em pó e manteiga
Seminários aplicados
Avanços em higiene de alimentos e legislação
Seminários aplicados
Ciência e tecnologia de queijos, leite em pó e manteiga
Seminários aplicados
Ciência e tecnologia de queijos, leite em pó e manteiga
Higiene na indústria de alimentos
Seminários aplicados
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Avanços em higiene de alimentos e legislação
Higiene na indústria de alimentos
Avanços em higiene de alimentos e legislação
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene e
tecnologia
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó

6
7
10
1
6
1
3
2
4
10
1
9
3
1
1
5

Carga
horária
60
30
90
45
60
45
75
45
30
90
30
30
30
30
30
90

2

30

2009
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Quadro 14 - Disciplinas ministradas por ano no curso de Doutorado no Programa de
Pós-Graduação em Ciência Animal, de 2004 a 2015, com número de
alunos, carga horária, conforme Relatório Anual do Docente, RADOC.
(continuação)
Ano
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2015
2015

Disciplina
Higiene na indústria de alimentos
Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene
tecnologia
Seminários aplicados
Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene
tecnologia
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Higiene na indústria de alimentos
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene
tecnologia
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó
Higiene na indústria de alimentos
Seminários aplicados em sanidade animal, higiene
tecnologia
Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó

Alunos

e

1
3
2
12

Carga
horária
30
30
30
90

e

18
9
7
9

90
30
30
90

e

2
1
8

30
30
90

e

4
5
6

30
30
90

10
13

30
30

Em 2006, com início do curso de Mestrado em Ciência e Tecnologia de
Alimentos (Engenharia de Alimentos) fui credenciado e iniciei com a disciplina de
Ciência e Tecnologia de Leite e derivados, ministrando esta nos três primeiros anos
do curso, após esse período esta disciplina foi assumida por um professor
Engenheiro de Alimentos do quadro da EA. Nesse período orientei uma aluna
chamada Lídia Tavares de Araújo, desenvolvemos o projeto com queijo mussarela
de leite de búfala saborizado com pequi e outro saborizado com pimenta de cheiro.
No período, não conseguimos financiamento para o desenvolvimento do
projeto, firmamos uma parceria com uma fazenda/indústria produtora de leite e
queijo de leite de búfala para nos fornecer o leite necessário para todo o projeto,
visto que, essa matéria prima tinha na época, preço bastante elevado, o que era
inviável sem tal parceria.
A partir de 2011, eu me desliguei do PPGTA pela dificuldade de conciliar
(falta de tempo), deixando de ser professor orientador, ficando apenas oferecendo

29

duas disciplinas no programa. As disciplinas de Higiene na Indústria de Alimentos e
Processamento tecnológico de queijos e leite em pó até o ano de 2013, quando me
desliguei totalmente do PPGTA. Hoje, essas duas disciplinas são oferecidas ao
PPGCA; abro sempre a possibilidade para os alunos do PPGTA cursarem essas
com aproveitamento dos créditos em seu curso de Mestrado.

Quadro 15 - Disciplinas ministradas por ano nos cursos de Mestrado (M) do
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos
(Eng. Alim.), de 2006 a 2013, com número de alunos, carga horária,
conforme Relatório Anual do Docente, RADOC.
Ano

Nível

Disciplina

Alunos

2006
2007
2008
2011
2012

M
M
M
M
M

5
3
12
2
4

2012
2013
2013

M
M
M

Ciência e tecnologia de leite e derivados
Ciência e tecnologia de leite e derivados
Ciência e tecnologia de leite e derivados
Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em
pó
Higiene na indústria de alimentos
Higiene na indústria de alimentos
Processamento tecnológico de queijos e leite em
pó

Carga
horária
45
45
45
30
30

18
3
5

30
30
30

VI - ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO NA GRADUAÇÃO
VI.1 - Alunos orientados em estágio curricular e extracurricular
Após a inserção na grade curricular do Estágio Curricular Obrigatório, um
passo relevante para a EVZ, pois nossos alunos se beneficiaram de uma visão
prática do que aprenderam na sala de aula.
Desde o início dos estágios tenho participado assiduamente como
orientador de vários alunos, com estágios realizados nos laboratórios do CPA,
indústrias de produtos lácteos e carnes, na parte de análises laboratoriais,
tecnologia e inspeção de produtos de origem animal e controle de qualidade.
Orientar é muito importante, visto que se guia ou norteia alguém sobre
alguma coisa ou momento que será importante em sua vida profissional. O orientado
e o orientador precisam ter afinidades para se obter sucesso de desenvolvimento da
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proposta. Ser o guia de um estudante é uma responsabilidade muito grande, pois
além de se realizar uma determinada tarefa, o orientado tem no orientador um ponto
de apoio, no momento em que as atitudes do orientador às vezes representam na
sua vida profissional.
Os estágios extracurriculares e parte dos curriculares foram realizados
nos laboratórios do CPA, principalmente no Laboratório de Físico-Química (LFQ) e
no Laboratório de Qualidade do Leite (LQL), outros alunos participaram de nossos
projetos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI),
estes participavam diretamente na execução dos projetos.
O aluno estagiário normalmente passa por todas as etapas dentro do
laboratório, desde o preparo de material (tipo vidrarias, etc.), pesagem de reagentes
para preparo das soluções, acompanhamento na realização das análises.
Observação: os estagiários não têm nenhum acesso aos resultados e laudos.
Apresento a seguir em ordem cronológica, os nomes, tipos e local de
estágios dos alunos orientados em estágio curricular, extracurricular, monitoria,
bolsista de PIBIC/PIVIC.

Quadro 16 - Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de orientação e
área/local entre 1997 e 2015, conforme RADOC.
Ano
1997

Nome dos alunos
Eduardo Santana Silva

Tipo de orientação
Estágio curricular

Área
CPA/EV/UFG

1997
1999
1999
1999
1999

Valcirlene de Carvalho
Ana Karla de Oliveira
Felipe Pessoa Serapião
Fernanda Pacheco
José Neres de Silva

Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Supervisor est. cur.

1999
1999

José Rubens V. da Silva
Ketren Carvalho Gomes

Estágio curricular
Supervisor est. cur.

CPA/EV/UFG
EV/UFG
EV/UFG
EV/UFG
Aluno da
UNITINS
EV/UFG
Aluna da
UNITINS

1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2002

Marta Ferreira Correia Viana
Nubia Silva de Souza
Aline Aparecida Ribeiro(EA)
Bruno Peixoto Monteiro
Daine Vargas Couto (MV)
Henrique Esteves Amorim (EA)
Lilian Torres da Silva(MV)
Aline da Silva Moura

Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio extracurricular

EV/UFG
EV/UFG
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
CPA/EV/UFG
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Quadro 16 - Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de orientação e
área/local entre 1997 e 2015, conforme RADOC. (continuação)
Ano
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004

Nome dos alunos
Ana Helena Vilela
Carla Roberta Piantino
Janaína Holanda Lopes
José Augusto Caixeta
Kelly Alves dos Santos
Ludimila Costa Vieira
Mariella Arantes Faria
Marina Pedroso de Oliveira
Marla Fonseca Pereira
Rodrigo Cavalcante Rodrigues
Angela da Silva Rocha Souza
Cláudio Fernandes Cardoso
Daniella de Ávila Fiusa
Gabrielly F. S. da Silva
Genival Lopes Filho
Juliana Lúcia da Silva
Jose Augusto Caixeta
Letícia Silva Bandeira
Mariane Curado Borges
Marina Pedroso de Oliveira
Rogério Zacarias de Morais
Siron Antônio de Souza
Viviane Maria Batista
Adriano Felix Arantes

Tipo de orientação
Estágio extracurricular
Estágio extracurricular
Estágio extracurricular
Estágio curricular
Estágio extracurricular
Estágio extracurricular
Estágio extracurricular
Estágio curricular
Estágio extracurricular
Estágio extracurricular
Estágio curricular
Estágio extracurricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio extracurricular
Estágio extracurricular
Estágio curricular
Estágio extracurricular
Estágio extracurricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio curricular
Estágio extracurricular
Estágio curricular

2004

Edmee Aparecida Fleury Curado

Estágio extracurricular

2004

Fabiano Pereira Borba

2004

Guilherme Frederico A. Ribeiro

2004

Janaina Cândida de Morais

Estágio curricular

2004

Larissa Pinto Borges

Estágio curricular

2004

Lucidarce Martins da Mata

2004

Sérgio de Oliveira Junior

Estágio curricular

2004

Vanessa Vieira Chaves

Estágio curricular

2005

Alessandra Guazzelli e Sousa

Projeto de final de
curso

Estágio curricular
Estágio extracurricular

Estágio extracurricular

Área
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
Frigorífico
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
MAPA/GO
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
CPA/EV/UFG
COPAL
CPA/EV/UFG
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Tec. de
derivados do
milho
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Quadro 16 - Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de orientação e
área/local entre 1997 e 2015, conforme RADOC. (continuação)
Ano
2005

Nome dos alunos
Anahy Godoy Nunes

Tipo de orientação
Projeto de final de
curso

2005

Aariane de Souza Araújo

2005

Eveline Silva Xavier

2005

Flaubert Gomes Coelho

2005

Giselle Do Nascimento Moreira

2005

Joyce De Morais Siqueira

2005

Júlio Cesar Valeriano Souto

Projeto de final de
curso

2005

Victor Hugo Pereira Luiz

Projeto de final de
curso

2006

Alessandra Nascimento de Souza

Estágio curricular

2006
2006

Aline Guimaraes Costa
Ana Paula Silva Cunha

Estágio curricular
Estágio curricular

2006

Cintia Barros Nascimento

Estágio curricular

2006

Renata Cunha dos Reis

2006

Rosa Maria de Sousa Campos

2006

Thays de Lima Dias

2007
2007

Gardênia Martins de Souza
Liliane Maria Rodrigues

2007

Nayana Ribeiro Soares

2007

Luana da Silva Teixeira

Atividade não
curricular
Projeto de final de
curso
Atividade não
curricular
Atividade não
curricular
Projeto de final de
curso

Atividade não
curricular
Atividade não
curricular
Atividade não
curricular
Estágio extracurricular
Estágio curricular

Atividade não
curricular
Estágio extracurricular

Área
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Análise de
alimentos
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Tec. de
produtos
lácteos
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Tec. de
derivados do
milho
Fisioterapia
em pequenos
animais
CPA EV-UFG
Tec. de
produtos
lácteos
Tec. de
derivados do
milho
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Análise de
alimentos
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Análises de
alimentos
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Quadro 16 - Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de orientação e
área/local entre 1997 e 2015, conforme RADOC. (continuação)
Ano
2007

Nome dos alunos
Saray Araújo Brandão Maranhão

2007
2008

Thiago Souza Azeredo Bastos
Juliana Alves Dias

2008

Manuela Barbosa de Morais

2008

Thaysa dos Santos Silva

Atividade não
curricular
Estágio curricular

2009

Fernanda Machado e Castro

Estágio curricular

20092012
20092010
2010

Nayana Ribeiro Soares

2010

Danilo de Moraes Fonseca

2010

Fernanda Antunha de Freitas

2010

Fernando
Corrêa

2010

Janaína Costa Feistel

Atividade não
curricular

2010

Jaqueline de Oliveira Leão

Atividade não
curricular

2010

Jaqueline Vanessa de Assis

Atividade não
curricular

2010

Jordana de Oliveira Leão

Atividade não
curricular

2010

Nadielly Xavier de Medeiros

Atividade não
curricular

Priscylla Paulina Ferreira
Alessandra Arnez Pacheco

Augusto

Fernandes

Tipo de orientação
Estágio curricular

Estágio extracurricular
Estágio curricular

Atividade não
curricular
Atividade não
curricular
Atividade não
curricular
Estágio curricular

Atividade não
curricular
Estágio curricular

Área
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Análises de
alimentos
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Tec. de
produtos
lácteos
Análises de
alimentos
Análises de
alimentos
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Agropecuária
do cerrado
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Quadro 16 - Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de orientação e
área/local entre 1997 e 2015, conforme RADOC. (continuação)
Ano
2010

Nome dos alunos
Sarah Rozette Teixeira

Tipo de orientação
Atividade não
curricular

20102011

Lara Kelly Rosa Estevam

20102011
2011

Michelly Freitas de Moraes

2011

IzabelaMilhomens Azeredo

2011

Victor Hugo Ribeiro Bernardes

20112012
20112012
2012

Alana Batista de Oliveira

2012

Fabrício Rômulo
Camargo

2012

Juliana Pinto Machado

2012

Rafaela Villas Boas da Silva

2012

Sarah Inês Rodrigues Rosa

Atividade não
curricular
Atividade não
curricular
Estágio curricular

2012

Victor Hugo Ribeiro Bernardes

Estágio curricular

2013

Erika Junqueira Rocha

Estágio curricular

2013

Renata Carolina de O. L. Brasil

Estágio curricular

2014

Carla Lopes Caixeta

Estágio curricular

2014

José Acácio Chavier da Cruz

Atividade não
curricular
Atividade não
curricular
Estágio curricular

Caroline Fleury Canesin

Atividade não
curricular
Estágio curricular

Naiara Bonifacio Gomes de Araújo
Aline de Souza Silva
Cardoso

de

Atividade não
curricular
Atividade não
curricular
Atividade não
curricular
Estágio curricular

Atividade não
curricular

Área
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Agropecuária
do cerrado
MAPA,
Itambé
Agropecuária
do cerrado
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Agropecuária
do cerrado
Mastite
bovina
Agropecuária
do cerrado
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Agropecuária
do cerrado
Agropecuária
do cerrado
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. e tec.
de leite e
derivados
Insp. de
produtos de
origem
animal
Análises de
alimentos
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Quadro 16 - Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de orientação e
área/local entre 1997 e 2015, conforme RADOC. (continuação)
Ano
2014

Nome dos alunos
Kamilla Dias Ferreira

Tipo de orientação
Atividade não
curricular
Estágio curricular

2014

Lorena Gouvêa Novais

2015

Leticia Lorrana Campos Silva

Estágio curricular

2015
2015

Pollyana Gabriela Silva Campos
Renata Teixeira Pfrimer

Estágio curricular
Estágio curricular

2016

Ana Paula Nunes de Paiva

Estágio curricular

Área
Análises de
alimentos
Insp. de
produtos de
origem
animal
Análises de
alimentos
Laticínios JL
Análises de
alimentos
Inspeção e
Tecnologia
de alimentos

VI.2 - Alunos orientados em projetos de iniciação científica

Abaixo listo o nome com o título do trabalho desenvolvido, se era bolsista
(PIBIC) ou voluntário (PIVIC), e o ano que o aluno iniciou o desenvolvimento de seu
trabalho.

1. CARLOS HENRIQUE GOMES MOREIRA. Análise laboratorial de alimentos. PIBIC.
2004.

2. TAINÁ LEITE DE ALMEIDA. Detecção de soro em leite. PIBIC. 2005.

3. ANA IZABEL PASSARELLA TEIXEIRA. Detecção de soro em leite. PIVIC. 2005.

4. LORENA ALVES DE CARVALHO. Pesquisa de soro em leite. PIVIC. 2005.

5. EDUARDO DUARTE SENA. Estudo da etiologia e resistência a antimicrobianos das
principais bactérias isoladas de mastite bovina de propriedades de Goiás e Distrito
federal. PIBIC. 2011.
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6. ISABELA

MILHOMENS

AZEREDO.

Estudo

da

etiologia

e

resistência

a

antimicrobianos das principais bactérias isoladas de mastite bovina de propriedades
de Goiás. PIBIC. 2011.
7. MICHELLY FREITAS DE MORAES. Estudo da etiologia e resistência a
antimicrobianos das principais bactérias isoladas de mastite bovina de propriedades
de Goiás. PIVIC. 2011.

8. PRISCYLLA PAULINA FERREIRA. Ocorrência de resíduos de antibióticos em leite
cru, pasteurizado e UHT produzidos no Estado de Goiás. PIVIC. 2011.

9. RAFAELA FALCÃO BARROS. Identificação de Staphylococcus aureus por PCR em
tempo real. PIBIC. 2014.

VII - ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO

VII.1- Curso de Especialização

A partir do ano de 2005 o Centro de Pesquisa em Alimentos - CPA
passou a oferecer o curso de especialização destinado a Médicos Veterinários que
estavam atuando em empresas privadas ou públicas fora da área da docência. Para
estes profissionais os cursos de especialização são mais interessantes que o
Mestrado.
Os cursos de especialização aproximam mais da realidade do campo de
atuação destes profissionais. O curso de especialização em Inspeção e Tecnologia
de Produtos de Origem Animal é muito importante para os Médicos Veterinários que
atuam na Agrodefesa, laboratórios LabQuali e LabVet, indústria de laticínios e
carnes, como responsável técnico (RT) ou no controle de qualidade de indústrias
que processam produtos de origem animal.
No curso de especialização além das disciplinas que ministrei, fui
subcoordenador de todos os cursos de especialização oferecidos pelo CPA, entre os
anos de 2005 e 2012.
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Participei como orientador de vários alunos, orientando os mesmos
durante todo o curso, mas principalmente no desenvolvimento e defesa da
monografia. Participei também como co-orientador de alguns alunos.

VII.1.1 - Alunos orientados na especialização
Listo abaixo os alunos orientados, o curso, o título da monografia e o ano de
conclusão.

1.

ELEONORA FERREIRA DE MACEDO. Especialização em inspeção e

tecnologia de produtos de origem animal. “Probióticos em alimentos: uso para
humanos e animais- revisão de literatura”. 2005.

2.

MARINA PEDROSO DE OLIVEIRA MARTINS. Especialização em inspeção e

tecnologia de produtos de origem animal. “Importância do programa de controle de
qualidade na indústria alimentícia”. 2005.

3.

REGINA SELMA VIEIRA CARVALHAES DANIN. Especialização em inspeção

e tecnologia de produtos de origem animal. “Elementos de limpeza e sanitização de
superfícies na indústria de alimentos (uma revisão). 2005.

4.

WILTON ROSA RIBEIRO. Especialização em inspeção e tecnologia de

produtos de origem animal. “Qualidade físico-química do leite pasteurizado tipo C do
estado de Goiás, nos anos de 2002, 2003 e 2004, sob fiscalização estadual (S.I.E.)”.
2005.

5.

ANDRECI MARIA TRINDADE. Especialização em inspeção e tecnologia de

produtos de origem animal. “Higienização em indústrias de produtos de origem
animal associadas às boas práticas de fabricação”. 2009.

6.

LUCIANA DE CARVALHO PASCOAL. Especialização em inspeção e

tecnologia de produtos de origem animal. “Tecnologia de produtos lácteos (queijos)”.
2009.
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7.

ROGERIO BRAGA CARVALHO. Especialização em inspeção e tecnologia de

produtos de origem animal. “Controle de qualidade de produtos de origem animal”.
2009.

8.

JOCELY MARTINS E SOUZA. Especialização em inspeção e tecnologia de

produtos de origem animal. “Implantação dos programas de controle de qualidade na
indústria de biscoitos”. 2011.

9.

SARAY ARAÚJO BRANDÃO MARANHÃO.Especialização em inspeção e

tecnologia de produtos de origem animal. “Avaliação microbiológica de queijos minas
frescal vendidos em feiras livres e sob o serviço de inspeção estadual em Goiânia
nos meses de setembro e outubro de 2010”. 2011.

10.

WILLY DE DEUS REZENDE. Especialização em inspeção e tecnologia de

produtos de origem animal. “ Higiene na indústria de produtos cárneos (frigorífico) ”.
2011.

11.

BIANCA ANDRADE BENEDETI. Especialização em higiene, inspeção e

tecnologia de produtos de origem animal. “Processo de fabricação de queijo
mussarela”. 2012.

12.

BRUNO MOURA PASSOS. Especialização em saúde pública com ênfase em

vigilância sanitária. “Avaliação da presença de Mycobacterium bovis em carnes
provenientes de abatedouros frigoríficos no Brasil e o risco na saúde pública”. 2012.

13.

GISELY LÁZARA PRADO SANTOS. Especialização em saúde pública com

ênfase em vigilância sanitária. “Avaliação da presença de Mycobacterium bovis em
carnes provenientes de abatedouros frigoríficos no Brasil e o risco na saúde
pública”. 2012.

14.

JOÃO ALBERTO RABELO. Especialização em higiene, inspeção e tecnologia

de produtos de origem animal. “Avaliação microbiológica de queijos minas frescal
analisados no laboratório de controle de qualidade de alimentos – LABQUALI da
agrodefesa”. 2012.
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15.

JULIANA ALMEIDA DE ARAÚJO DIAS. Especialização em higiene, inspeção

e tecnologia de produtos de origem animal. “Fraudes em leite: adição de soro, água
e amido”. 2012.

16.

MARINA PASSOS DE ALARCÃO. Especialização em higiene, inspeção e

tecnologia de produtos de origem animal. “Programas de autocontrole em laticínios”.
2012.

17.

MONICA CÂMARA DA SILVA. Especialização em higiene, inspeção e

tecnologia de produtos de origem animal. “Avaliação da qualidade de queijos e
iogurtes produzidos no distrito federal”. 2012.

18.

THAIS CRISTINA DIAS DE LIMA. Especialização em higiene, inspeção e

tecnologia de produtos de origem animal. “A biopreservação de produtos lácteos por
meio da utilização de bactérias ácido lácticas e suas bacteriocidas”. 2012.

VII.1.2 - Alunos co-orientados na especialização

Listo abaixo os alunos co-orientados, o curso, o título da monografia e o ano de
conclusão.

1. RENATA KARINI LEMOS. Especialização em inspeção e tecnologia de
produtos de origem animal. “Aplicação do plano analise de perigos e pontos
críticos de controle (APPCC) na garantia da segurança do processo de abate
bovino (uma revisão)”. 2005.

2. MARTA FERREIRA CORRÊIA VIANA. Especialização em saúde pública com
ênfase em vigilância sanitária. “Importância de inspeção permanente nos
frigoríficos do estado de Goiás: Estudo de caso”.
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3. HANDREZA JUNQUEIRA COBRA. Especialização em higiene, inspeção e
tecnologia de produtos de origem animal. “Implementação de programas de
autocontrole em um frigorífico de bovinos”. 2011.

4. IRACELE NOGUEIRA FONSECA LEÃO. Especialização em higiene,
inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. “Perfil microbiológico de
linguiça do tipo frescal (uma revisão)”. 2012.

5. ROSILENE GUGEL MILHOMEM. Especialização em higiene, inspeção e
tecnologia de produtos de origem animal. “Possíveis fontes de contaminação
do mel por resíduos químicos e atuação do serviço oficial de inspeção
relacionada ao tema no Brasil”. 2012.

6. FLÁVIA RIBEIRO REZENDE BORGES. Especialização em saúde pública
com ênfase em vigilância sanitária. “Considerações sobre os efeitos dos
metais pesados em humanos com enfoque para o mercúrio em peixes.”

7. ERICO SILVA PIRES. Especialização em higiene, inspeção e tecnologia de
produtos de origem animal. “Soro de queijo como elemento de fraude (uma
revisão)”. 2013.

VII.2- Orientação de Mestrado concluídas

Com o meu credenciamento no curso de Pós-Graduação em Ciência
Animal, no ano de 2003, iniciei a orientação a alunos de Mestrado na área de
concentração “Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos”. As principais
linhas de pesquisa por mim desenvolvidas são na área de leite e derivados, como,
CCS e CBT em leite bovino, de égua e humano, desenvolvimento de queijos
mussarela de leite de búfalas saborizado com pimenta de cheiro e pequi, qualidade
de queijos minas frescal e padrão comercializados em feiras livres de Goiânia,
criação de duas bebidas lácteas fermentadas.
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Abaixo listo o nome dos alunos, a data e o título das dissertações
desenvolvidas pelos alunos sob minha orientação.
1. MÁRCIO EDUARDO PEREIRA MARTINS cursou o Mestrado de 03/03/2003 a
18/03/2005, defendeu a dissertação intitulada “Influência de diferentes
conservantes e condições de armazenamento de amostras de leite cru na
determinação da contagem bacteriana total”.

2. ALLINE DE PAULA REIS cursou o Mestrado de 01/03/2004 a 18/01/2006,
defendeu a dissertação intitulada “Qualidade físico-química e contagens de
células somáticas e bacteriana total no leite de éguas da raça mangalarga
marchador”.

3. MARCELE LOUISE TADAIESKI ARRUDA cursou o Mestrado de 01/03/2004 a
13/03/2006, defendeu a dissertação intitulada “Ocorrência de Staphylococcus
coagulase positiva em queijos minas frescal e padrão de feiras livres de GoiâniaGo em detecção de genes produtores de enterotoxinas A e B por meio da
técnica de Duplex PCR”.

4. SHEYLA DO Ó CAVALCANTI cursou o Mestrado de 01/03/2005 a 06/02/2007,
defendeu a dissertação intitulada “Avaliação microbiológica de tortas doces
comercializadas em feiras especiais da cidade de Goiânia”.

5. LYDIA TAVARES DE ARAÚJO ANDRADE cursou o Mestrado de 07/08/2006 a
22/12/2008, defendeu a dissertação intitulada “Processamento de queijo
mussarela de leite de búfala com diferentes níveis de gordura e temperados com
pequi e pimenta de cheiro”.

6. RODRIGO BALDUINO SOARES NEVES cursou o Mestrado de 01/03/2006 a
29/02/2008, defendeu a dissertação intitulada “Influência do grupo de
microrganismos mesofilos, psicrotróficos, na linearização dos resultados do
equipamento Bactoscan FC”. Obs.: Inicialmente como orientador, com a
mudança do Projeto, passei a Co-orientador, ficando o Prof. Albenones José de
Mesquita como Orientador.
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7. SUZY DARLEN SOARES DE ALMEIDA cursou o Mestrado de 01/03/2006 a
28/02/2008, defendeu a dissertação intitulada “contagem celular somática,
bacteriana total e composição do leite humano”. Obs.: Inicialmente como
orientador, com a mudança do Projeto, passei a Co-orientador, ficando o Prof.
Albenones José de Mesquita como Orientador.

8. THAYSA DOS SANTOS SILVA cursou o Mestrado de 01/03/2009 a 21/02/2011,
defendeu a dissertação intitulada “Avaliação da qualidade do leite cru,
pasteurizado e UHT produzidos no Estado de Goiás: 1- Ocorrência de resíduos
de antimicrobianos, 2- acidez titulável”.

9. JULIANA DIAS MARTINS cursou o Mestrado de 01/03/2010 a 28/02/2012,
defendeu a dissertação intitulada “Estudo da etiologia das principais bactérias
isoladas de mastite bovina em rebanhos leiteiros de propriedades rurais de
Goiás”.

10. FERNANDO AUGUSTO FERNANDES CORREA cursou o Mestrado de
01/03/2011 a 27/11/2013, defendeu a dissertação intitulada “pesquisa de
bactérias com determinação do perfil de sensibilidade em vísceras comestíveis
de frangos de corte, penas e camas de aviários”. Obs.: Inicialmente como
orientador, com a mudança do Projeto, passei a Co-orientador, ficando a Prof.
Maria Auxiliadora Andrade como Orientadora.

11. THAMARA VENÂNCIO DE ALMEIDA cursou o Mestrado de 18/03/2013 a
17/08/2015, defendeu a dissertação intitulada “Efeito da temperatura e do tempo
de armazenamento de amostras de leite cru nos resultados das análises
eletrônicas”.

VII.3 - Orientação de Mestrado em andamento
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No

momento

estou

orientando

uma

aluna

no

Mestrado

do

PPGCA/EVZ/UFG.
1. RENATA

TEIXEIRA

PRIFMER,

desenvolvendo

o

projeto

intitulado

“Desenvolvimento e avaliação de bebida láctea fermentada acrescida de
leitelho e saborizada com polpa de cagaita (Eugenia dysenterica)”.
Oriento também dois alunos no Mestrado profissionalizante no Programa
de Pós-Graduação em tecnologia de alimentos no Instituto Federal Goiano - Rio
Verde.
1. MARCELLA FERNANDES BORGES, desenvolvendo o projeto intitulado
“Qualidade microbiológica de queijos ralado tipo meia cura comercializados
em feiras livres no município de Goiânia-GO”.

VII.4 - Orientação de Doutorado concluídas

Tenho orientado alunos nas mesmas áreas de concentração e linhas de
pesquisa com destaque para criação de novos produtos lácteos como: bebidas
lácteas fermentadas formuladas com leite, soro e extrato de arroz vermelho; e
propriedades funcionais, nutricionais e sensoriais de bebida láctea fermentada
saborizada com polpa de araticum.

1. CLEUSELY MATIAS DE SOUZA cursou o Doutorado de 01/02/2005 a 31/12/2007 e
defendeu a tese intitulada “Validação e comparação de metodologias analíticas
empregadas na determinação de CMP em leite”.

2. PRISCILA ALONSO DOS SANTOS cursou o Doutorado de 02/03/2005 a 28/02/2008
e defendeu a tese intitulada “Avaliação do leite cru refrigerado produzido na região
sudoeste do estado de Goiás estocado por diferentes períodos”.

3. MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA cursou o Doutorado de 01/03/2006 a
19/02/2008 e defendeu a tese intitulada “Leite cru refrigerado – efeito dos períodos
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de armazenamento, transporte e tipos de ordenha na qualidade da matéria-prima
obtida em propriedades rurais e duas indústrias do cerrado goiano”.

4. ALEXSANDRA VALÉRIA SOUSA COSTAcursou o Doutorado de 01/03/2009 a
06/03/2013 e defendeu a tese intitulada “Propriedadesfuncionais, nutricionais e
sensoriais de bebida láctea fermentada saborizada com polpa de araticum”.

5. FERNANDO UHLMANN SOARES cursou o Doutorado de 19/04/2010 a 16/12/2014
e defendeu a tese intitulada “Atlas geográficos da cadeia produtiva leiteira do
Estado de Goiás”.

6. GIZELDA DE SIQUEIRA PEDROSA CARDOSO cursou o Doutorado de 19/04/2010
a 31/10/2014 e defendeu a tese intitulada “Avaliação físico-química e microbiológica
do leite cru refrigerado e soro dos queijos minas frescal e mussarela estocados sob
diferentes temperaturas”.

7. JOSIANNY ALVES BÔENO cursou o Doutorado de 19/04/2010 a 13/10/2014 e
defendeu a tese intitulada “bebidas lácteas fermentadas formuladas com leite, soro
de leite e extrato de arroz vermelho: aspectos físicos, químicos, microbiológicos e
sensorial”.

8. LETICIA FLEURY VIANA cursou o Doutorado de 19/04/2010 a 05/09/2014 e
defendeu a tese intitulada “avaliação da estabilidade e vida útil do queijo mussarela
tipo pizza cheese durante o armazenamento ”.
9. RAFAELLA BELCHIOR BRASIL cursou o Doutorado de 18/03/2013 a 31/12/2015 e
defendeu a tese intitulada “Avaliação de clusters da composição química do leite no
estado de Goiás”.

VII.5- Orientação de Doutorado em andamento

No momento oriento duas alunas no Doutorado do PPGCA.
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1. LOHANNE FRANCIELE DAMASCENO MARTINS, desenvolvendo o projeto
intitulado

“Bebida

láctea

fermentada,

saborizada

com

gabiroba

(Campomanesia ssp.) Adicionada de prebióticos”.
2. THAMARA VENÂNCIO DE ALMEIDA, desenvolvendo o projeto intitulado
“Aspectos epidemiológicos da mastite bovina e pesquisa de genes de
resistência antimicrobiana”.

VII.6 - Comitês de co-orientação

Assim como orientador de alunos da Pós-Graduação, participo sempre de
comitês de co-orientação de vários alunos, colaborando principalmente no
desenvolvimento dos projetos de cada um destes alunos.
Quadro 17 - Participações em comitês de co-orientação, nível Mestrado.
Períodos
2002-2004
2002-2004
2003-2004
2003-2005
2005-2007
2005-2007
2006-2008
2006-2008
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2010-2012
2011-2013
2011-2013
2013-2013
2013-2014

Aluno
Mirella Carvalho Costa
Válter Ferreira Félix Bueno
Claudia Peixoto Bueno
Alberto Teixeira França Filho
Dyomar Toledo Lopes
Renata Moreira Gonçalves
Caroline Paixão do Amaral Guimarães
Eveline Silva Xavier Tundela
Anna Carolina da Costa
Daniele Andonini
Flavio Evans Vilela Pereira (Eng. Alim.)
Marcos AurelioProto de Souza Junior
Alessandra Arnez Pacheco
Janaina Costa Feistel
Fernando Augusto Fernandes Correa
Fernanda Antunha de Freitas

Nível
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado

Quadro 18 - Participações em comitês de co-orientação, nível Doutorado.
Períodos
2004-2007
2004-2007
2004-2007
2007-2009
2014-2015

Aluno
José Rubens Gonçalves
KaryneOliveira Coelho
Válter Ferreira Félix Bueno
Robert Taylor Rocha Bezerra
Fernanda Antunha de Freitas

Nível
Doutorado
Doutorado
Doutorado
Doutorado
Doutorado
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VIII - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO INTELECTUAL

VIII.1 - Trabalhos apresentados em Congressos, Seminários,Encontros,
Simpósios

1. Qualidade bacteriológica de camarões gigantes da Malásia (Macrobrachium
rosembergii) cultivado com dejetos de aves. Anais Escola de Agronomia e
Veterinária, 1997.

2. Vida de prateleira da carne bovina tratada pelo fosfato trissódico grau
alimentício. Anais Escola de Agronomia e Veterinária, 1996.
3. Qualidade microbiológica e físico-química do leite integral pasteurizado pelo
processo lento, em propriedades rurais do estado de Goiás. Anais Escola de
Agronomia e Veterinária, 1996.

4. Eficiência de soluções de hipoclorito de sódio e iodóforo na redução de
Staphylococcus aureus isoladas durante o processamento de queijo tipo
mussarela. Anais do XVIII Congresso Nacional de Laticínios, 2001.
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5. Avaliação bacteriológica de seringas, agulhas e ferro dextrano de farmácias
em granjas de suínos de ciclo completo; Congresso Latino Americano de
Suinocultura; 2004.

6. Avaliação da composição centesimal e da contagem celular somática do leite
cru de acordo com o período de realização da ordenha; I Congresso Brasileiro
de Qualidade do Leite; 2004.

7. Ocorrência de Mastite clínica e subclínica em vacas primíparas da raça
holandesa; I Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação; 2004.

8. Variações na composição centesimal do leite em função das contagens
celular, somática e bacteriana total, no estado de Goiás; O compromisso com
a qualidade do leite no Brasil; 2004.

9. Aceitabilidade e rendimento de queijo minas frescal adicionado de soro de
leite em pó; XXII Congresso Nacional de Laticínios; 2005.

10. Aceitabilidade e rendimento do queijo minas frescal adicionado de soro de
leite em pó; Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes; 2005.

11. Ação do conservante de amostras do leite 2- BROMO-2-NITROPROPANO-1,
3-DIOL sobre PROTOTHECA ZOPFII; XXIII Congresso Brasileiro de
Microbiologia; 2005.

12. A realização de análises laboratoriais proporciona melhoria da qualidade do
leite; XIV Encontro Nacional de Analistas De Alimentos; 2005.

13. Avaliação da capacidade de crescimento da alga Protothecazopfii em
condições de refrigeração; XXIII Congresso Brasileiro de Microbiologia; 2005.

14. Avaliação de viabilidade microbiológica do leite equino para o consumo
humano; XXII Congresso Nacional de Laticínios; 2005.
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15. Avaliação microbiológica de tortas doces comercializadas em feiras especiais
do município de Goiânia; XIV Encontro Nacional de Analistas De Alimentos;
2005.

16. Averiguação da temperatura de gôndolas de resfriamento utilizados na
conservação de alimentos no mercado varejista de Goiânia, GO; XIV
Encontro Nacional de Analistas De Alimentos; 2005.

17. Bactérias psicrotróficas e proteolíticas do leite cru refrigerado granelizado e
padronização da técnica de CLAE; II Congresso De Pesquisa, Ensino e
Extensão; 2005.

18. Comparação da contagem bacteriana total em leite cru entre empresas do
estado de Goiás; IV Congresso Brasileiro de Qualidade Do Leite; 2005.

19. Contagem celular somática em leite equino; XIV Encontro Nacional De
Analistas de Alimentos; 2005.

20. Contagem celular somática e contagem bacteriana total em leite equino como
parâmetros de qualidade sanitária; XIV Encontro Nacional de Analistas de
Alimentos; 2005.

21. Contagem celular somática em leite equino; XIV Encontro Nacional de
Analistas de Alimentos; 2005.

22. Inserção do Brasil no mercado internacional de lácteos; XXII Congresso
Nacional de laticínios; 2005.

23. Ocorrência de Staphylococcus coagulasse positivos em queijos minas frescal
e padrão comercializados em feiras livres de Goiânia-GO; II Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão; 2005.
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24. Avaliação dos resultados da contagem de células somáticas realizada pelo
equipamento eletrônico FossomaticMinor (MR), 9° Congresso Panamericano
do Leite; 2006.

25. Avaliação microbiológica de amostras de leite UHT comercializadas em Rio
Verde, GO; II Congresso Brasileiro de Qualidade Do Leite Goiânia-GO; 2006.

26. Características físico-químicas de amostras de leite UHT comercializadas em
Rio Verde, GO; 9º Congresso Panamericano; 2006.

27. Contagem de bactérias Psicotrópicas e Proteolíticas em leite cru refrigerado;
9° Congresso Panamericano do Leite; 2006.

28. Determinação de caseinomacropeptídio em amostras de leite cru refrigerado,
submetido a diferente tempo de armazenamento; II Congresso Brasileiro de
Qualidade Do Leite Goiânia-GO; 2006.

29. Efeito do conservante Bronopol e Azidiol quanto binômio tempo temperatura
sobre a contagem bacteriana total do leite cru;II Congresso Brasileiro de
Qualidade Do Leite Goiânia-GO; 2006.

30. Efeito do nível de células somáticas no leite sobre o rendimento do queijo tipo
mussarela; 9° Congresso Panamericano do Leite; 2006.

31. Impacto da contagem de células somáticas elevada no rendimento de queijo
mussarela; II Congresso Brasileiro de Qualidade Do Leite Goiânia-GO; 2006.

32. Influência do tempo de armazenamento no tanque de expansão sobre a
qualidade microbiológica do leite cru refrigerado; 9° Congresso Panamericano
do Leite; 2006.

33. Leite condensado caseiro: obtenção e aceitabilidade; 9º Congresso
Panamericano; 2006.
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34. Qualidade do leite cru armazenado em tanques de refrigeração por expansão
direita no Estado de Goiás; II Congresso Brasileiro de Qualidade Do Leite
Goiânia-GO; 2006.

35. Teor de gordura trans em queijos produzidos no Estado de Goiás; II
Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite; 2006.

36. Avaliação da eficiência do azidiol comprimido na conservação de amostras de
leite cru destinado às análises de contagem bacteriana total - CBT; Anais do
III Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite; 2008.

37. Avaliação da qualidade do leite cru refrigerado nos períodos chuvosos e seco;
II Jornada da Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica da
Região Centro-Oeste; 2008.

38. Avaliação da qualidade do leite de um rebanho bovino na fonte de produção;
Anais do II Congresso de Iniciação Científica do CEFET Rio Verde-GO; 2008.

39. Caracterização físico-química de licores artesanais de abacaxi, caju, goiaba e
manga; II Jornada da Produção Científica da Educação Profissional e
Tecnológica da Região Centro-Oeste; 2008.

40. Comparação entre os parâmetros de qualidade do leite cru refrigerado e leite
cru tipo C; II Jornada da Produção Científica da Educação Profissional e
Tecnológica da Região Centro-Oeste; 2008.

41. Composição centesimal, contagem de células somáticas do leite de ovelhas
da raça Santa Inês; Anais do II Congresso de Iniciação Científica do CEFET
Rio Verde-GO; 2008.

42. Composição centesimal, contagem de células somáticas e contagem
bacteriana total de amostras de leite cru refrigerada; Anais do II Congresso de
Iniciação Científica do CEFET Rio Verde-GO; 2008.
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43. Influência do grupo de microrganismos – mesófilos, psicotróficos – na
linearização dos resultados do equipamento BactoScan FC; III Congresso
Brasileiro de Qualidade do Leite; 2008.

44. Influência da contagem de células somáticas sobre a composição centesimal
do leite cru refrigerado; Anais do II Congresso de Iniciação Científica do
CEFET Rio Verde-GO; 2008.

45. Parâmetros físico-químicos do leite pasteurizado tipo C comercializados na
cidade de Rio Verde-GO; Anais do II Congresso de Iniciação Científica do
CEFET Rio Verde-GO; 2008.

46. Qualidade do leite in natura obtido na região sudoeste do Estado de Goiás. V
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão; 2008.

47. Qualidade microbiológica de queijos tipo coalho e tipo coalho condimentado
no Estado de Goiás; III Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite; 2008.

48. Avaliação da contagem de células somáticas no leite comercializado
informalmente no município de Goiânia-GO; 36º Congresso Brasileiro de
Medicina Veterinária; 2009.

49. Contagem de unidades formadoras de colônias e ocorrência de brucelose
bovina em leite comercializado clandestinamente na cidade de Goiânia-GO;
36° Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária; 2009.

50. Efeito do ácido fórmico sobre a descontaminação de rações avícolas
experimentalmente

contaminadas

com

Salmonellaenteritidis

e

Salmonellatyphimurium; Anais do XIII Simpósio Brasileiro de micobactérias;
2009.

51. Acidez titulável, como atributo para qualidade, do leite pasteurizado produzido
por estabelecimentos sob fiscalização federal no Estado de Goiás. IV
Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite; 2010.
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52. Avaliação da qualidade do leite UHT produzido no Estado de Goiás baseado
na acidez titulável (NaOH 0,1N); IV Congresso Brasileiro de Qualidade do
Leite; 2010.

53. Caracterização das indústrias de laticínios do Estado de Goiás; IV Congresso
Brasileiro de Qualidade do Leite; 2010.
54. Avaliação da qualidade do leite cru produzido no estado de Goiás baseado na
acidez titulável (NaOH 0,1N); IV Congresso Brasileiro de Qualidade do leite;
2010.

55. Caseinomacropeptidio e contagem bacteriana total em leite cru refrigerado em
tanques de expansão em diferentes períodos de armazenamento; 2°
Simpósio Internacional de Microbiologia Clínica; 2010.

56. Comparação dos métodos de titulação da acidez em leite fluido; IV Congresso
Brasileiro de Qualidade do Leite; 2010.

57. Comparação dos métodos DELVOTEST SP-NT e DELVOTEST SP 5-PACKNT ACCELERATOR na detecção de resíduos de antibióticos em leite cru; IV
Congresso Brasileiro da Qualidade do leite; 2010.

58. Comparação entre empresas do estado de Goiás em relação a contagem de
células somáticas e seus investimentos de melhoria da qualidade do leite; IV
Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite; 2010.

59. Emprego de métodos automatizados na identificação de microrganismos
causadores de mastite clínica e teste de susceptibilidade a antimicrobianos;
IV Congresso Brasileiro da Qualidade do leite; 2010.

60. Panorama das empresas de laticínios do Estado de Goiás; IV Congresso
Brasileiro de Qualidade do Leite; 2010.

53

61. Produção de leite e seus derivados no Estado de Goiás; IV Congresso
Brasileiro de Qualidade do leite; 2010.

62. Produção de leite pasteurizado no Estado de Goiás; IV Congresso Brasileiro
de Qualidade do Leite; 2010.

63. Avaliação da qualidade físico-química da água potável da Escola de
Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. III
Simpósio de Ciência e Tecnologia de Alimentos; 2011.

64. Avaliação da qualidade química do arroz caravera BRSMG cultivado em
diferentes regiões; 63° Reunião anual da SBPC; 2011.

65. Desidratação osmótica de abacaxi por imersão em xarope de sacarose; 63°
reunião anual da SBPC; 2011.

66. Frequência das bactérias causadores de mastite clínica bovina em amostras
de leite cru provenientes de propriedades do Estado de Goiás; III Simpósio de
Ciência e Tecnologia de Alimentos; 2011.

67. La presence de Campylobacter spp. Em carcasses et em gesiers de pule
abattu à Goiás, BRÉSIL; neuvièmesjournées de larechercheavicole; 2011.

68. Perfil de sensibilidade a antimicrobianos de bactérias causadoras de mastite
clínica bovina; III Simpósio de Ciência e Tecnologia de Alimentos; 2011.

69. Produção de leite UHT no Estado de Goiás; III Simpósio de Ciência e
Tecnologia de Alimentos; 2011.

70. Estudo da etiologia e resistência a antimicrobianos das principais bactérias
isoladas de mastite bovina de propriedades de Goiás; Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão; 2012.
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71. Avaliação do índice de comportamento reológico em bebida láctea
fermentada adicionada de extrato de arroz vermelho; 10 º Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão; 2013.

72. Ensaio para Atlas geográfico da cadeia produtiva leiteira; 10 º Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão; 2013.

73. Estudo da composição mineral do leite bovino e soros dos queijos minas
frescal e mussarela. 10º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão; 2013.

74. Leucoseenzoótica bovina: detecção do pro-vírus em lesões de carcaças e
vísceras por PCR em tempo real; X Congresso Brasileiro de Buiatria; 2013.

75. Physico-chemical composition and sensory preference of fermented dairy
drink prepared whit diferent concentrations of whey and araticum pulp; X
Simpósio Latino Americano de Ciência de Alimentos; 2013.

76. Preferência sensorial, qualidade físico-química e microbiológica de bebida
láctea fermentada elaborada com diferentes concentrações de soro lácteo;
XXIV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos; 2014.

77. Análise físico-químicas de leite UHT comercializado na cidade de Rio VerdeGO; IV Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF
Goiano; 2015.

78. Avaliação de sinérese em bebidas lácteas fermentadas adicionadas de
extrato de arroz vermelho; 11° Simpósio Latino Americano de Ciência de
Alimentos; 2015.

79. Composição química do leite refrigerado da cidade de Cezarina Goiás na
transição do período chuvoso para o seco; IV Congresso de Pesquisa e PósGraduação do Campus Rio Verde do IF Goiano; 2015.
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80. Correlação da contagem bacteriana total com parâmetros de qualidade do
leite; IV Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do
IF Goiano; 2015.

81. Estado sanitário da glândula mamaria de rebanho bovino leiteiro; IV
Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF
Goiano; 2015.

82. Influência da CBT sob a qualidade do leite; IV Congresso de Pesquisa e PósGraduação do Campus Rio Verde do IF Goiano; 2015.

83. Influência da CCS sob parâmetros de qualidade do leite; IV Congresso de
Pesquisa e Pós-Graduação do campus Rio Verde do IF Goiano; 2015.

84. Qualidade do leite da cidade de Iporá -GO durante os períodos de chuva e
seca; IV Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do campus Rio Verde do
IF Goiano; 2015.

85. Qualidade do leite da cidade de Santa Helena de Goiás nos períodos de
chuva e seca; IV Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio
Verde do IF Goiano; 2015.

VIII.2 - Resumos expandidos publicados em anais de eventos

1.Influência da CCS sob parâmetros de qualidade do leite. IV Congresso de
Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF Goiano, 2015.
2.Correlação da contagem bacteriana total com parâmetros de qualidade do leite. IV
Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF Goiano,
2015.
3. Estado sanitário da glândula mamária de rebanho bovino leiteiro. IV Congresso de
Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF Goiano, 2015.
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4. Qualidade do leite da cidade de santa helena de goiás nos períodos de chuva e
seca. IV Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF
Goiano,

2015.

5. Composição química do leite refrigerado da cidade de cezarina goiás na transição
do período chuvoso para o seco. IV Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do
Campus Rio Verde do IF Goiano, 2015, Rio Verde.

6. Qualidade do leite da cidade de Iporá- GO durante os períodos de chuva e seca.
IV Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF Goiano,
2015.

7. Influência da CBT sob a qualidade do leite. IV Congresso de Pesquisa e PósGraduação do Campus Rio Verde do IF Goiano, 2015.

8. Análises físico-químicas de leite UAT comercializado na cidade de Rio Verde GO. IV Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF
Goiano, 2015.
9. Composição química do leite UAT sem lactose comercializado na cidade de RIO
VERDE - GO. IV Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde
do IF Goiano, 2015.
10. Influência da contagem de células somáticas na contagem bacteriana total do
leite cru refrigerado. III Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio
Verde do IF Goiano, 2014.
11. Correlação linear entre as variáveis volume e qualidade do leite. III Congresso de
Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF Goiano, 2014.
12. Correlação entre CCS com a composição química do leite em duas e três
ordenhas. III Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF
Goiano, 2014.
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13. Estudo da etiologia e resistência a antimicrobianos das principais bactérias
isoladas de mastite bovina de propriedades de Goiás. CONPEEX - Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão, 2012.
14. Composição centesimal do leite de vacas mestiças: influência da produção diária
e níveis de ureia do leite. I Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus
Rio Verde do IFGoiano, 2012.

15. Comparação entre empresas do Estado de Goiás em relação a contagem de
Células Somáticas e seus investimentos na melhoria da qualidade do leite. IV
Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, 2010.

16. Comparação da Contagem Bacteriana Total em Leite Cru entre Empresas do
Estado de Goiás. IV Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, 2010.

17. Avaliação da Qualidade do Leite Cru Produzido no Estado de Goiás Baseado na
Acidez Titulável (NaOH 0,1 N). IV Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, 2010.
18. Panorama das Empresas de Laticínios do Estado de Goiás. IV Congresso
Brasileiro

de

Qualidade

do

Leite,

2010.

19. Acidez Titulável, como Atributo para a Qualidade do Leite Pasteurizado
Produzido por Estabelecimento Sob Fiscalização Federal no Estado de Goiás. IV
Congresso

Brasileiro

de

Qualidade

do

Leite,

2010.

20. Avaliação da Qualidade do Leite UHT Produzido no Estado de Goiás. IV
Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, 2010.
21. Emprego de Métodos Automatizados na Identificação de Microrganismos
Causadores de Mastite Clínica e Teste de Suscetibilidade a Antimicrobianos. IV
Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, 2010.
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22. Caracterização das Indústrias de Laticínios no Estado de Goiás. IV Congresso
Brasileiro de Qualidade do Leite, 2010.
23. Comparação dos Métodos de Titulação da Acidez em Leite Fluido. IV Congresso
Brasileiro de Qualidade do Leite, 2010.

24. Comparação dos Métodos Delvotest SP-NT e Delvotest SP 5-PACK-NT
Accelerator na Detecção de Resíduos de Antibióticos em Leite Cru. IV Congresso
Brasileiro de Qualidade do Leite, 2010.
25. Contagem de unidades formadoras de colônias e ocorrência de brucelose bovina
em leite comercializado clandestinamente na Cidade de Goiânia - GO. Congresso
Brasileiro de Medicina Veterinária, 2009.

26. Parâmetros físico-químicos do leite pasteurizado tipo c comercializado na cidade
de Rio Verde - GO. II Congresso de Iniciação Científica do CEFET Rio Verde, 2008.
27. Interferência da contagem de células somáticas sobre a composição centesimal
do leite cru refrigerado. II Congresso de Iniciação científica do CEFET, 2008.
28. Composição centesimal, contagem de células somáticas e contagem bacteriana
total de amostras de leite cru refrigerado. II Congresso de Iniciação Científica do
CEFET Rio Verde, 2008.
29. Composição Centesimal e Contagem de Células Somáticas do Leite de Ovelhas
da Raça Santa Inês. II Congresso de Iniciação Científica do CEFET - RV, 2008.
30. Avaliação da qualidade do leite de um rebanho bovino na fonte de produção. II
Congresso de Iniciação Científica do CEFET - RV., 2008.
31. Influência do grupo de microrganismos-mesófilos, psicrotróficos-na linearização
dos resultados do equipamento BACTOSCAN FC. III Congresso Brasileiro de
Qualidade do Leite, 2008.
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32. Avaliação da eficiência do azidiol comprimido na conservação de amostras de
leite cru destinadas à análise de contagem bacteriana total - CBT. III Congresso
Brasileiro de Qualidade do Leite, 2008.
33. Avaliação da qualidade do leite cru refrigerado nos períodos chuvoso e seco. II
Jornada da produção científica da educação profissional e tecnológica da Região
Centro-Oeste, 2008.
34. Comparação entre os parâmetros de qualidade do leite cru refrigerado e leite cru
tipo C. II Jornada da produção científica da educação profissional e tecnológica da
Região Centro-Oeste, 2008.

35. Caracterização físico-química de licores artesanais de abacaxi, caju, goiaba e
manga. II Jornada da produção científica da educação profissional e tecnológica da
Região Centro-Oeste, 2008.

36. Qualidade do leite in natura obtido na região sudoeste do Estado de Goiás. V
CONPEEX, 2008.

37. Qualidade do leite in natura obtido na região sudoeste do Estado de Goiás. V
CONPEEX, 2008.

38. Comparação entre os Parâmetros de Qualidade do Leite Cru Refrigerado e Leite
Cru Tipo C. Segunda Jornada de Produção Científica da Educação Profissional e
Tecnológica da Região Centro Oeste, 2008.
40. Avaliação da Qualidade do Leite Cru Refrigerado nos Períodos Chuvoso e Seco.
Segunda Jornada de Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica da
Região Centro Oeste, 2008.

41. Impacto da contagem de células somáticas elevada no rendimento de queijo
mussarela. III CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO LEITE, 2006.
42. Teor de Gordura Trans em Queijos Produzidos no Estado de Goiás. II
Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, 2006.
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43. Avaliação Microbiológica de Amostras de Leite UHT Comercializadas em Rio
Verde, GO. II Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, 2006.
44. Qualidade do Leite Cru Armazenado em Tanques de Refrigeração Por Expansão
Direta no Estado de Goiás. II Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, 2006.

45. Características Físico-Químicas de Leite UHT Comercializadas em Rio Verde,
GO. 9° Congresso Pan-Americano de Leite, 2006.
46.Contagem de Bactérias Psicotróficas e Proteolíticas em Leite Cru Refrigerado. 9°
Congresso Pan-Americano de Leite, 2006.
47. Efeito do Nível de Células Somáticas no Leite Sobre o Rendimento do Queijo
Mussarela. 9° Congresso Pan-Americano de Leite, 2006.
48. Influência do Tempo de Armazenamento no Tanque de Expansão Sobre a
Qualidade do Leite Cru Refrigerado. 9° Congresso Pan-Americano de Leite, 2006.
49.Leite Condensado Caseiro: Obtenção e Aceitabilidade. 9° Congresso PanAmericano de Leite, 2006.
50.Qualidade do leite cru armazenado em tanques de refrigeração por expansão
direta no estado de Goiás. II Congresso Brasileiro do Leite, 2006.
51. Determinação de Caseinimacropepitídio em Amostras de Leite Cru Refrigerado
Submetido a Diferente Tempo de Armazenamento. II Congresso Brasileiro de
Qualidade do Leite, 2006.
52. Aceitabilidade e Rendimento de Queijo Minas Frescal Adicionado de Soro de
Leite em pó. XXII Congresso Nacional de Laticínios - Inserção do Brasil no Mercado
Internacional de Lácteos, 2005.
53. Avaliação de viabilidade microbiológica do leite equino para o consumo humano.
Inserção do Brasil no mercado internacional de lácteos. XXII Congresso Nacional de
Laticínios, 2005.
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54. Contagem celular somática e contagem bacteriana total em leite equino como
parâmetros de qualidade sanitária. XIV Encontro Nacional de Analistas de
Alimentos, 2005.
55. Ocorrência de Staphylococcus coagulase positivo em queijos minas frescal e
padrão comercializados em feiras-livres de Goiânia-GO. CONPEEX - II Seminário de
Pesquisa e Pós-Graduação, 2005.
56. Ocorrência de Staphylococcus coagulase positivo em queijos minas frescal e
padrão comercializados em feiras-livres de Goiânia-GO. XIV Encontro de Analistas
de Alimentos, 2005.
57. Physico-chemical composition and sensory preference of fermented dairy drink
prepared with different concentrations of whey and araticum pulp. 10° SLACA - Latin
American Symposium of Food Science, 2013.
58. Physico-chemical and sensory characterization of fermented dairy drink prepared
with a mixture of stabilizers.10° SLACA - Latin American Symposium of Food
Science, 2013.
59. Avaliação Microbiológica de Tortas Doces Comercializadas em Feiras Especiais
do Município de Goiânia. ENAAL - Encontro Nacional de Analista de Alimentos,
2005.
60.Avaliação da capacidade de crescimentos da alga Prototheca zopfii em
condições de refrigeração. XXIII Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2005.
61.Ação do conservante de amostras de leite 2-bromo-2-nitopropano-1,3-diol sobre
Prototheca zopfii. XXIII Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2005.
62.Contagem Celular Somática em Leite Equino. XIV ENAAL - Encontro Nacional de
Analista de Alimentos, 2005.
63. Contagem Celular Somática e Contagem Bacteriana Total em Leite Equino
Como Parâmetros de Qualidade Sanitária. XIV ENAAL - Encontro Nacional de
Analista de Alimentos, 2005.
64. Ocorrência de Staphylococcus coagulase positivos em queijos minas frescal e
padrão comercializados em feiras livres de Goiânia - GO. II CONPEEX, 2005.
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65. Avaliação de viabilidade microbiológica do leite equino para o consumo humano.
XXII Congresso Nacional de Laticínios, 2005.
66. Ocorrência de mastite clínica e subclínica em vacas primíparas da raça
Holandesa. I Congresso de Pesquisa, Ensina e Extensão, 2004.
67. Ocorrência de resíduos de antibióticos em leite fluido comercializado no Estado
de Goiás. Resumos do IV Encontro de Pesquisadores da Escola de Veterinária da
UFG, 2003.
68. Avaliação da temperatura de balcões de resfriamento utilizados para
conservação

de

alimentos

em

estabelecimentos

de

Piracicaba.

Simpósio

Internacional de Iniciação Cientifica da Universidade de São Paulo, 2003.
69. Qualidade Microbiológica do Leite Pasteurizado Tipo C e do Leite Pasteurizado
Integral Comercializado Em Goiás e Entorno do Distrito Federal. 11° Simpósio
Internacional de Iniciação Científica, 2003.
70. Método turbidimétrico para a pesquisa de soro adicionado ao leite. 2° Congresso
Panamericano de Qualidade do Leite e Controle de Mastite, 2002.
71. Ocorrência de resíduos de antibióticos em leite fluido comercializado no Estado
de Goiás. 2° Congresso Panamericano de Qualidade do Leite e Controle de Mastite,
2002.
72. Ocorrência de Bactérias do Gênero Salmonella em carcaças congeladas de
frangos comercializados em Goiânia - GO. VI Congresso Brasileiro de Higienistas de
Alimentos, 2001.
73. Qualidade Microbiológica da Água em Municípios do Estado de Goiás, 1998. VI
Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, 2001.
74. Qualidade microbiológica da manteiga de primeira qualidade comercializada na
microrregião de Goiânia. VI Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, 2001.
75.

Qualidade microbiológica

e

teores de

nitrito em embutidos cárneos

comercializados em Goiânia-GO, no período de 1998 a 2000. VI Congresso
Brasileiro de Higienistas de Alimentos, 2001.
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76. Frequência de Mastite e Redução na Produção Devido a Mastite Subclínica, na
Região de Pirassununga-SP. XXVII Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária,
2001.
77. Avaliação do Hipoclorito de sódio para a utilização em pedilúvio. Congresso
Brasileiro de Medicina Veterinária, 2001.
78. Qualidade Microbiológica da Carne Bovina Homogeneizada Comercializada em
Goiás. IV Congresso Brasileiro de Buiatria, 2001.
79. Qualidade Microbiológica do Leite Tipo C comercializado em Goiás. IV
Congresso Brasileiro de Buiatria, 2001.
80. Qualidade microbiológica do queijo tipo mussarela comercializado em Goiás.
Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, 2001.
81. Estudo Quali-Quantitativo da Microbiota Anaeróbia Em Amostras de Queijos
Provolone, Parmesão e Prato. Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos,
1999.
82. Isolamento e Identificação Bacteriana do Leite Obtido de Vacas Com Mastite
Subclínica Em Duas Propriedade Leiteiras do Município de Goiânia-Go. III
Congresso Brasileiro de Buiatria, 1999.
83. Avaliação das condições higiênico-sanitárias no processamento de queijo tipo
mussarela no estado de Goiás. COMBHAL- V Congresso Latino Americano de
microbiologia e Higiene de Alimentos - VI Simpósio Brasileiro de Microbiologia de
Alimentos, 1998.
84. Avaliação da Provável Origem das Cepas de Staphylococcus aureus Isoladas do
Processamento de Queijo Tipo Mussarela e da Potencialidade em Produzir
Enterotoxinas. COMBAL - V Congresso Latino-Americano de Microbiologia e Higiene
de Alimentos - VI Simpósio Brasileiro de Microbiologia de Alimentos, 1998.
85. Qualidade microbiológica de leites em pó analisados pelo centro de pesquisa
em alimentos - UFG, no período de 1995-97. Anais do V Congresso Panamericano
de Microbiologia e Higiene de Alimentos, 1998.
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VIII.3 - Artigos completos publicados em periódicos

1. NICOLAU, E. S.; NADER FILHO, A.; AMARAL, L. A.; ROSSI JÚNIOR, O. D.
Influência da mastite subclínica estafilocócica sobre as características físicoquímicas e celulares do leite. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 16, n. 1, p. 35-38,
1996.

2. NICOLAU, E. S.; NADER FILHO, A.; AMARAL, L. A.; PENHA, L. H. C. Influência da
mastite subclínica estafilocócica sobre a produção láctea dos quartos afetados. ARS
Veterinária, v. 8, n. 2, p. 118-124,1996.

3. MESQUITA, A. J.; NICOLAU, E. S.; OLIVEIRA, A. N.; OLIVEIRA, G, R.;
GONÇALVES, J. R. Adição de soro de queijo em leite in natura no Estado de Goiás.
Revista do instituto de laticínios “Candido Tostes”, v. 56, n. 321, p. 89-91, 2001.

4. MESQUITA, A. J.; OLIVEIRA, A. N.; BORGES, G. T.; NICOLAU, E. S.; SOUZA, A. A.
G. D. Estudo quali-quantitativo da microbiota anaeróbia em amostras de queijos
provolone, parmesão e prato. Ciência animal brasileira, v. 2, n. 1, p. 27-34, 2001.

5. NICOLAU, E. S.; BUENO, V. F. F.; MESQUITA, A. J.; COELHO, K. O.; COUTO, D.
V. Qualidade microbiológica dos queijos tipo minas frescal, prato e mussarela
comercializados em Goiás. Revista do Instituto de laticínios Cândido Tostes, v. 56,
n. 321, p. 200-205, 2001.

6. SILVA, L. A. F.; COELHO, K. O.; BUENO, V. F. F.; MESQUITA, A. J.; FIORAVANTI,
M. C. S.; NICOLAU, E. S.; CASTRO, G. R. Estudo etiológico de abscessos
mamários em vacas leiteiras e utilização do hipoclorito de sódio a 1% no tratamento
pós-operatório.Revista Napgama, v. 5, n. 2, p. 7-11, 2002.
7. BUENO, V. F.; NICOLAU, E. S.; MESQUITA, A. J.; RIBEIRO, A. R.; SILVA, J. A. B.;
COSTA, E. O.; COELHO, K. O.; NEVES, R. B. Mastite bovina clínica e subclínica,
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na região de Pirassununga, SP: frequências e redução na produção.Ciência Animal
Brasileira, v. 3, n. 2, p. 47-52, 2002.

8. BUENO, V. F. F.; NICOLAU, E. S.; MESQUITA, A. J.; RIBEIRO, A. R.; SILVA, J. A.
B.; COSTA, E. O.; COELHO, K. O.; COUTO, D. V. Etiologia e suscetibilidade a
antimicrobianos dos agentes da mastite bovina isolados na região de Pirassununga
– SP-Brasil. Revista de patologia tropical, v. 32, n. 1, p. 33-43, 2003.

9. NICOLAU, E. S.; MESQUITA, A. J.; BORGES, G. T.; KUAYE, A. Y. Staphylococcus
aureus no processamento de queijo mussarela: detecção e avaliação da provável
origem das linhagens isoladas. Revista higiene alimentar, v. 18, n. 125, p. 51-56,
2004.

10. BUENO, V. F. F.; MESQUITA, A. J.; NICOLAU, E. S.; OLIVEIRA, A. N.; OLIVEIRA,
J. P.; NEVES, R. B. S.; MANSUR, J. R. G.; THOMAZ, L. W. Contagem celular
somática, contagem bacteriana total e composição centesimal do leite cru;
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refrigerado em tanques de expansão de uso individual, no Estado de Goiás. Revista
do instituto de laticínios “Cândido Tostes”; v.35, n.4, p.848-854, 2005.

11. BUENO, V. F. F.; MESQUITA, A. J.; OLIVEIRA, J. P.; NICOLAU, E. S.; OLIVEIRA,
A. N.; NEVES, R. B. S; MANSUR, J. R. G. Influência da temperatura de
armazenamento e do sistema de utilização do tanque de expansão sobre a
qualidade microbiológica do leite cru. Revista higiene alimentar; v. 18, n. 124, p. 6267, 2004.

12. BUENO, V. F. F.; MESQUITA, A. J.; NICOLAU, E. S.; OLIVEIRA, A. N.; OLIVEIRA,
J. P.; NEVES, R. B. S.; MANSUR, J. R. G.; THOMAZ, L. W. Contagem celular
somática: relação com a composição centesimal do leite e período do ano no
estado de Goiás.Ciência rural, v. 35, n. 4, p. 848-854, 2005.
13. SILVA, M. A. P.; SANTOS, P. A.; COELHO, K. O.; CARNEIRO, L. C.; NICOLAU, E.
S.; SILVA, A. F. SILVA, M. R.Perfil físico-químico do leite UHT comercializado em
Rio Verde, GO. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, v. 60, p. 85-87,
2005.
14. SANTOS, P. A.; ISEPON, J. S.; SILVA, M. A. P.; COELHO, K. O.; NICOLAU, E. S.;
SOUZA, C.; ARRUDA, M. L. T. Aceitabilidade e Rendimento de Queijo Minas
Frescal Adicionado de Soro de Leite Em Pó. Revista do Instituto de Laticínios
Cândido Tostes, v. 60, p. 87-89, 2005.

15. BUENO, V. F.F.; MESQUITA, A. J.; NEVES, R. B. S.; SOUZA, M. A.; RIBEIRO, A.
R.; NICOLAU, E. S.; OLIVEIRA, A. N. Epidemiological and clinical aspects of the
first outbreak of bovine mastitis caused by Protothecazopfii in Goiás State, Brazil.
Mycopathologia, v. 161, n. 3, p. 141-145, 2006.

16. SILVA, L. A. F.; COELHO, K. O.; DAMASCENO, A. D.; NICOLAU, E. S.; ANDRADE,
M. A.; FIORVANTI, M. C. S.; MESQUITA, A. J.; BARBOSA, V. T.; MOURA, M. I.
Avaliação da concentração e do efeito sanitizante do hipoclorito de sódio em
pedilúvio para bovinos.Ciênciasagrárias, v. 28, n. 1, p. 89-96, 2007.
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17. REIS, A. P.; NICOLAU, E. S.; MESQUITA, A. J.; SANTOS, K. R. P.; OLIVEIRA, F.
H.; MACIEL, I. B.; SILVA, E. B. Características físico-químicas do leite de éguas da
raça Mangalarga marchador. Revista ciência animal brasileira, v. 8, n. 4, p. 807-813,
2007.

18. REIS, A. P.; MESQUITA, A. J.; MOREIRA, C. H. G.; CURADO, E. A. F.; SILVA, E.
B.; NICOLAU, E. S. Composição do leite de éguas da raça mangalarda
marchador.Revista do instituto Adolfo Lutz, v. 66, n. 2, p. 130-135, 2007.

19. ARRUDA, M. L. T.; NICOLAU, E. S.; REIS, A. P.; ARAÚJO, A. S.; MESQUITA, A. J.
Ocorrência Sthaphylococcuscoagulase positiva em queijo minas frescal e padrão de
feiras-livres de Goiânia-GO. Revista do instituto Adolfo Lutz, v. 66, n. 3, p. 292-298,
2007.
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VIII.4 - Capítulo de livro

Participação na elaboração de um capítulo do livro publicado pela editora
Kelps, intitulado “Diagnóstico, interpretação e procedimentos terapêuticos em
Veterinária”. Capítulo 14 – Título: Glândula mamária – página 193 a 195.
1. Glândula mamária; diagnóstico e interpretação e procedimentos terapêuticos em
veterinária; 2005.
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IX - ATIVIDADES DE EXTENSÃO
IX.1 - Projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPPI)
Quadro 19 - Projetos cadastrados na PRPI.
Nº

Data de

Título do projeto

Número

Origem provável e capacidade de

5726

30/03/2005

Não

5910

01/04/2005

Não

5911

01/04/2005

Não

6925

12/05/2005

Não

21207

23/02/2007

Não

22927

08/03/2007

Não

23747

09/03/2007

Não

cadastro

Financiamento

produzir enterotoxinas estafilocócicas
1

de cepas de Staphylococcus aureus
isoladas de queijos minas frescal e
padrão
Padronização

2

e

validação

da

espectrofotometria pela técnica de
CLAE para pesquisa de soro em leite
cru e processado
Padronização e validação da técnica

3

de CLAE para pesquisa de enzimas
de coalho (renina e quimosina) no
leite cru e processado.
Avaliação da qualidade físico-química

4

e microbiológica do leite de éguas
Mangalarga

marchador

na

macrorregião de Goiânia.
Contagem
5

celular

somática

e

bacteriana total e composição do leite
humano ordenhado no estado de
Goiás.

6

Caracterização

físico-química

e

sensorial de iogurte de leite de cabra.
Processamento de queijo mussarela

7

de leite de búfala com diferentes
níveis de gordura e temperados com
pequi e pimenta de cheiro.
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Quadro 19 - Projetos cadastrados na PRPI. (continuação)
Nº

Título do projeto
Influência

8

do

grupo

microrganismos
linearização

Número
de

empregado

dos

Data de
cadastro

Financiamento

32510

07/03/2008

Não

34108

31/03/2009

Sim

34953

11/12/2009

Sim

34954

11/12/2009

Não

36797

23/03/2011

Sim

38308

13/04/2012

Não

38317

16/04/2012

Não

40694

06/02/2014

Sim

na

resultados

do

equipamento Bactoscan FC.
Centro

colaborador

em

defesa

agropecuária do cerrado: métodos
9

analíticos

automatizados

e

convencionais no suporte à inspeção
sanitária.
Propriedades funcionais, nutricionais
10

e

sensoriais

de

bebida

láctea

fermentada de araticum, baru e buriti.
Ocorrência
11

de

resíduos

de

antibióticos em leite cru, pasteurizado
e UHT produzidos no Estado de
Goiás.
Estudo da etiologia e resistência a
antimicrobianos

12

das

principais

bactérias isoladas de mastite bovina
de propriedades de Goiás e Distrito
Federal.
Elaboração

13

e

caracterização

de

bebida láctea fermentada com adição
de extrato de arroz vermelho.
Estudo comparativo da qualidade de

14

bebidas lácteas elaboradas com soro
do queijo minas frescal e com soro
do queijo mussarela.

15

Identificação

de

Staphylococcus

aureus por PCR em tempo real.
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Quadro 19 - Projetos cadastrados na PRPI. (continuação)
Nº

17

Data de

Título do projeto

Número

Incidência e fatores relacionados com

40705

10/02/2014

Não

40722

13/02/2014

Não

40723

13/02/2014

Não

40724

13/02/2014

Não

43997

07/07/2016

Não

43990

07/07/2016

Não

cadastro

Financiamento

a síndrome do leite instável nãoácido (LINA) em rebanhos leiteiros.

18

Atlas geográfico da cadeia produtiva
leiteira do estado de Goiás.
Sistemas integrados de qualidade na

19

produção de queijo tipo mussarela e
avaliação dos defeitos.
Utilização

20

da

metodologia

de

infravermelho com transformada de
Fourier

para

identificação

de

adulteração em leite cru
Desenvolvimento
21

e

avaliação

de

bebida láctea fermentada acrescida
de leitelho e saborizada com polpa
de cagaita (Eugenia dysenterica)
Bebida

22

láctea

fermentada,

saborizada

com

gabiroba(Campomanesia

ssp.)

Adicionada de prebióticos

IX.2 - Participação em Projetos de extensão
1. Projeto de extensão/cultura cadastrado na PROEC. Interpretação de
resultados de analises microbiológicas de alimentos e orientação aos
consumidores sobre a qualidade dos produtos. 2004-2005.

2. Projeto de extensão/cultura cadastrado na PROEC. Interpretação e
orientação sobre resultados das análises eletrônicas de leite cru a produtores
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de leite, técnicos das indústrias de laticínios e profissionais liberais. 20042005.
3. Projeto de extensão/cultura cadastrado na PROEC. Orientações de qualidade
físico-química de produtos analisados no centro de pesquisa em alimentos.
2004-2005.
4. Projeto de extensão/cultura cadastrado na PROEC. Orientações sobre o
controle de qualidade físico-química de produtos analisados no centro de
pesquisa em alimentos EV-UFG. 2009-2012.

IX.3 - Coordenador de Projetos de pesquisa

1. Projeto de pesquisa sem financiamento. Avaliação da qualidade físicoquímica e microbiológica do leite de éguas Mangalarga marchador na
macrorregião de Goiânia. 2004-2005.

2. Projeto de pesquisa sem financiamento. Origem provável e capacidade de
produzir Enterotoxinas estafilocócicas de cepas de Staphylococcus aureus
isolados de queijos minas frescal e padrão. 2004-2005.

3. Projeto de pesquisa sem financiamento. Padronização e validação da técnica
de espectofotometria pela técnica de CLAE para pesquisa de soro em leite
cru e processado. 2005-2006.

4. Projeto de pesquisa sem financiamento. Padronização e validação da técnica
de CLAE para pesquisa de enzimas de coalho (renina e quimosina) no leite
cru e processado. 2005-2006.

5. Projeto de pesquisa sem financiamento. Contagem celular somática e
bacteriana total e composição do leite humano ordenhado no estado de
Goiás. 2006-2008.
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6. Projeto de pesquisa sem financiamento. Caracterização físico-química e
sensorial de iogurte de leite de cabra. 2006-2009.

7. Projeto de pesquisa sem financiamento. Processamento de queijo mussarela
de leite de búfala com diferentes níveis de gordura e temperados com pequi
e pimenta de cheiro. 2006-2008.

8. Projeto

de

pesquisa

sem

financiamento.

Influência

do

grupo

de

microrganismos empregado na linearização dos resultados do equipamento
Bactoscan FC. 2007-2009.

9. Projeto de pesquisa com financiamento. Centro colaborador em defesa
agropecuária do cerrado: métodos analíticos automatizados e convencionais
no suporte à inspeção sanitária. 2008-2012.

10. Projeto de pesquisa sem financiamento. Ocorrência de resíduos de
antibióticos em leite cru, pasteurizado e UHT produzidos no Estado de Goiás.
2009-2011.

11. Projeto de pesquisa sem financiamento. Propriedades funcionais, nutricionais
e sensoriais de bebida láctea fermentada de araticum, baru e buriti. 20092012.

12. Projeto de pesquisa com financiamento. Estudo da etiologia e resistência a
antimicrobianos das principais bactérias isoladas de mastite bovina de
propriedades de Goiás e Distrito Federal. 2010-2012.

13. Projeto de pesquisa sem financiamento. Estudo comparativo da qualidade de
bebidas lácteas elaboradas com soro do queijo minas frescal e com soro do
queijo mussarela. 2010-2014.
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14. Projeto de pesquisa sem financiamento. Elaboração e caracterização de
bebida láctea fermentada com adição de extrato de arroz vermelho. 20102014.

15. Projeto de pesquisa sem financiamento. Atlas geográfico da cadeia produtiva
leiteira do Estado de Goiás. 2012-2014.

16. Projeto de pesquisa sem financiamento. Sistemas integrados de qualidade
na produção de queijo tipo mussarela e avaliação dos defeitos. 2012-2014.

17. Projeto de pesquisa com financiamento. Identificação de Staphylococcus
aureus por PCR em tempo real. 2013-2015.

18. Projeto de pesquisa sem financiamento. Incidência e fatores relacionados
com a síndrome do leite instável não-ácido (LINA) em rebanhos leiteiros.
2013-2015.

IX.4 - Participação em Projetos de pesquisa

1. Projeto de pesquisa sem financiamento. Avaliação visual, técnica e
microbiológica de farmácias em sistemas intensivos de produção de suínos
na região de Goiânia-GO. 2003-2006.

2. Projeto de pesquisa sem financiamento. Caracterização molecular de
amostras de Listeria monocytogenes isoladas de diferentes fontes, através
da técnica de ribotipagem. 2005-2006.

3. Projeto de pesquisa sem financiamento. Efeito dos níveis de células
somáticas e uréia sobre o rendimento e qualidade do queijo do queijo tipo
mussarela durante o período de armazenamento. 2005-2007.
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4. Projeto de pesquisa sem financiamento. Influência do tempo de estocagem do
leite cru refrigerado sobre a presença de CMP (caseinomacropectídeo).
2006-2008.

5. Projeto de pesquisa sem financiamento. Ocorrência de Protothecazopfii em
leite cru refrigerado oriundo de propriedades leiteiras das mesorregiões do
Estado de Goiás. 2007-2009.

6. Projeto de pesquisa sem financiamento. Estudo da vida de prateleira do leite
de cabra congelado: analises físico-químicas e microbiológicas. 2007-2010.

7. Projeto de pesquisa sem financiamento. Avaliação da eficácia de vacina de
antígeno capsular de Staphylococcus aureus e do extrato etanólico das flores
de Calêndula officinalis no controle da mastite subclínica. 2008-2010.

8. Projeto de pesquisa com financiamento. Rede de cooperação acadêmica para
fortalecimento dos programas de Pós-Graduação em ciência e tecnologia de
alimentos das instituições parceiras: UFV/UFG/UFS. 2008-2012.

9. Projeto de pesquisa sem financiamento. Emprego das técnicas de PCR e
VIDAS na determinação da ocorrência de Escherichia coli O157:H7 em
queijos minas frescal de feiras livres e estabelecimentos com serviço de
inspeção federal. 2009-2010.

10. Projeto de pesquisa com financiamento. Emprego de métodos automatizados
como ferramentas auxiliares no controle das mastites clinicas e subclínicas.
2009-2012.

11. Projeto de pesquisa sem financiamento. Indicadores de qualidade do leite
produzido no Estado de Goiás em função da distribuição temporal e espacial.
2012-2018.
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12. Projeto de pesquisa com financiamento. Avaliação do uso da aspersão de
agua durante o resfriamento na qualidade da carcaça e da carne bovina.
2013-2016.

IX.5 - Coordenador de projetos de pesquisa com financiamento

Coordenar projetos de pesquisa com financiamento é sempre uma grande
responsabilidade, visto que além de estarmos desenvolvendo um trabalho de
pesquisa sobre um tema de grande relevância não só regional, mas também para o
país.
Nesses casos além da pesquisa temos também a parte financeira do
financiamento, mas como esses recursos serão aplicados e aproveitados sempre
com a maior competência possível, pois se trata de recursos públicos que devem ser
distribuídos dentro do projeto.
No caso de projeto CDA os recursos foram distribuídos entre capital, custeio e
bolsas. Com os recursos de capital conseguimos equipar muito bem nosso
Laboratório de Especialidades Biológicas (LEB), dando a este condições de
continuar após a finalização do projeto, desenvolvendo novas pesquisas, além de
ser usado nas aulas dos cursos de medicina veterinária e engenharia de alimentos.

A-

Projeto: Centro Colaborador em Defesa Agropecuária do Cerrado
(CDA):métodos analíticos automatizados e convencionais no suporte à inspeção
sanitária.
- Linha de fomento/chamada:
- Edital MCT/CNPq/MAPA/DAS n° 64/2008 – Ações de Defesa Agropecuária / Linha 4
– Centros Colaboradores em Defesa Agropecuária.
- Número do processo: 578631/2008-3
- Data de início: 01/12/2008
- Número de amostras: 14.000
- Cursos de capacitação: 10

- Duração: 36 meses

- Prorrogação: 6 meses
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Considerando o desenvolvimento da agropecuária e do parque industrial
brasileiros, são escassos os centros especializados com expertise em bacteriologia,
biologia molecular e físico-química dos alimentos de origem animal, credenciados junto
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Buscando preencher
essa lacuna, o Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA) da EVZ/UFG, vem
contribuindo com toda a cadeia produtiva, prestando serviços a aproximadamente 1200
empresas do Estado de Goiás e Estados circunvizinhos, por meio do controle de
qualidade microbiológica e físico-química da matéria prima e dos produtos acabados,
capacitação de mão de obra para atuar no segmento, e desenvolvimento de pesquisas
e novas tecnologias.
Assim, foi criado no CPA um Centro Colaborador em Defesa Agropecuário,
com enfoque no suporte laboratorial à inspeção sanitária de produtos de origem animal,
através de técnicas moleculares e de imunoensaio.
A criação do CDA visou especialmente à prestação de serviços aos órgãos de
regulação e fiscalização, às indústrias e a comunidade em geral, no controle de
qualidade de alimentos. Para tanto foram priorizadas a execução e implantação de
métodos de diagnósticos rápidos, seguros e em consonância com as normativas
oficiais, aplicados aos patógenos e deteriorantes dos alimentos, atendendo:
A) Às necessidades imediatas do MAPA com referência à segurança alimentar, bem
como ao estudo de patógenos e contaminantes de importância no comercio nacional e
internacional;
B) Às necessidades imediatas dos produtores e indústrias quanto ao diagnóstico e
profilaxia de patógenos e deteriorantes;
C) Às exigências dos organismos oficiais e internacionais em matéria sanitária e de
segurança alimentar nos produtos de origem animal.
As análises consistiramna detecção de: C. estertheticum, C. gasigenes, L.
monocytogenes, E. cole, E. cole O157:H7, Salmonella spp., Campilobacterspp,
Complexo

Micobacteriumtuberculosis,

M.

tuberculose,

M.

bovis,

vírus

da

LeucoseEnzoótica Bovina (VLB) e Brucella spp. Por PCR em Tempo Real.
As amostras foram colhidas pelo pessoal dos matadouros-frigoríficos
habilitados para comércio internacional e nacional localizados em diferentes Estados
brasileiros em prováveis focos de contaminação, tais como salas de matança,
câmaras-frias, salas de desossa, veículos de transporte de carne (baús caminhões
termoking), superfície de carcaça, cortes cárneos e superfícies mistas.
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Houve atraso na liberação e/ou aporte dos recursos destinados à aplicação
em capital e em bolsas. Desta forma, somente a partir de 08/10/2009 (data da liberação
dos recursos) foi possível dar início à aquisição do equipamento automatizado para
realização das análises de PCR em Tempo Real, como previsto no projeto. Como
também, somente a partir de 05/04/2009 foi possível realizar a indicação dos bolsistas,
através de formulário específico disponibilizado no site do CNPq. O atraso na liberação
dos recursos destinados às bolsas comprometeu a plena participação de alguns
bolsistas devido ao decurso de prazo em relação ao período de vigência estipulado
pelo CNPq para cada categoria de bolsa, como também adiou o início do treinamento e
da capacitação dos mesmos durante todo o período de vigência do projeto. Foi
solicitado por nós e concedido pelo CNPq, prorrogação de seis meses para finalização
do projeto, totalizando então 42 meses.

Quadro 20 - Recursos financeiros concedido pelo CNPq.
Recursos R$
Concedido
Liberado
Gastos
Capital
100.000,00
100.000,00
99.858,00
Custeio
698.875,30
698,875,30
698.875,30
Bolsas
199.928,50
Total
998.803,80
798.875,53
798.733,30
Obs.:Os recursos concedidos para bolsas não eram controlados por nós,
próprio CNPq, nós apenas fazíamos a indicação dos bolsistas.

Saldo
142,00
00,00
142,00
e sim pelo

Quadro 21 - Relação de equipamentos adquiridos com os recursos de capital.
Item
1
2
3
4
Total

Descrição do bem
StepOnePlus PCR System, Tower
Pipetas de precisão e suporte
Banho Maria 116-2
Congelador vertical – 356L
-

Qtde.
1
1
2
1
-

Valor R$
86.000,00
2.258,00
8.600,00
3.000,00
99.858,00

Quadro 22 - Relação de bolsistas do CDA.
Processo
371703/2009-3
371103/2009-6
371106/2009-5
371132/2009-6
371141/2009-5

Bolsista
Cláudia Peixoto Bueno
Ana C. M. V. Jardim
Priscla M. Brandão
Amália B. de Castro
Moara G. Lopes

Modalidade
EXP - 3
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
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Quadro 22 - Relação de bolsistas do CDA. (continuação)
Processo
371413/2009-5
371414/2009-1
371428/2009-2
371691/2009-5
371613/2012-5
371612/2012-8
370729/2012-9
371506/2012-3
370727/2012-6
371617/2012-0
372597/2012-2
371921/2012-2
372599/2012-5
374544/2010-7
374705/2010-0
374710/2010-4
371670/2011-0
372406/2011-4
371101/2009-3
371613/2012-4
371607/2012-4
371608/2012-0
371609/2012-7
374978/2011-5
370745/2012-4
372588/2012-3
372603/2012-2
372593/2012-7
372233/2012-0
372605/2012-5
372589/2012-0
372591/2012-4
372592/2012-0
373089/2012-0
371916/2010-0
374979/2011-1
374613/2010-9
374630/2010-0
370571/2011-8

Bolsista
Thiago V. Oliveira
Wesdra M. Santos
Fernanda B. Luz
Saray A. B. Maranhão
Thiago C. Lima
Tatiane L. Batistoti
Silmara D. F. Santana
Ariana V. Bispo
Patrícia R. Fernandes
Alessandro B. de Paiva
Mariana A. Condeixa
Bruna A. Costa
Wellington A. Morais
Nadielly X. de Medeiros
Alessandra A. Pacheco
Janaina C. Feistel
Gustavo F. R. da Silva
Eugênia J. O. Lima
Pedro P. D. e Silva
Adriele N. da Silva
Marcos V. Sotini
Rafaela V. B. da Silva
Aline S. Pereira
Nayana R. Soares
Juliana P. Machado
Jusley X. S. Oliveira
Alline M. dos Santos
Denis C. de Morais
Egleyane S. da Silva
Kamila O. Assis
Elias M. S. Junior
Habidias A. S. Neto
Diogo M. Pereira
Fernando A. F. Corrêa
Michelly F. de Moraes
Caroline Schuster
Lara K. R. Estevam
Alana B. de Oliveira
Izabela M. Azeredo

Modalidade
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - A
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
ATP - B
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B- Projeto:IDENTIFICAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS POR PCR EM
TEMPO REAL
- Linha de fomento/chamada pública: N° 005/2012
- Edital – CH 05/2012 – FAPEG UNIVERSAL
- Número do processo: 201210267000914
- Data de início: 30/07/2013
- Número de amostras:

- final: 29/07/2015

- Prorrogação: 6 meses
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IX.6 - Participação em cursos e eventos

1. Curso vigilância sanitária de alimentos - APPC; Organização Pan-Americana
da saúde; 1995.
2. Curso de fabricação de queijos minas frescal, no evento “A cidade vai a UFG”,
com duração de cinco horas; 1997.

3. Curso de treinamento a técnicos (Médicos Veterinários e Tecnólogos em
Laticínios) da EMATER, com duração de 20 horas; 1997.

4. The comprehensive HACCP course; Instituto de tecnologia de alimentos (ITAL
– Campinas – SP); 1998.

5. IV Encontro Nacional de Analistas de Alimentos;2005.

6. Interpretação da NBR ISO/IEC 17025:2005; IEL Goiás; 2005 e 2008.

7. 9° Congresso Pan-Americano do Leite; Porto Alegre - RS; 2006.

8. Curso de Inovação de Produtos Lácteos; Globalfood e DSM no CPA/EV/UFG;
2007.

9. Implantação do sistema de gestão da qualidade; centro de pesquisa em
alimentos; 2007.
10. I Workshop VerusMadasa “Ferramentas para a Garantia da Qualidade
aplicada a Indústria de Alimentos”; EA/UFG; 2007.

11. IV Congresso Brasileiro de Qualidade do leite; Centro de Convenções de
Florianópolis - SC; 2010.
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12. Semana de Engenharia de Alimentos do Sudoeste Goiano (SEEALI); Rio
Verde – GO; 2010.

13. I Semana de Ciência e Tecnologia do IF Goiano e do III Encontro de Iniciação
do IF Goiano – Morrinhos - GO; 2011.

14. VI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária das Faculdades Objetivo;
Minicurso Inspeção de Produtos de Origem Animal; 2011.

15. Auditoria Interna da NBR ISO/IEC 17025:2005; IEL Goiás; 2012.

16. Cálculo de incerteza de medição em ensaios físico-químicos; EXACTUS
metrologia e qualidade; 2014.

17. VI Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite; RBQL Curitiba-PR; 2015.

IX.7 - Palestras e cursos ministrados
1. Palestrante no Curso “Qualidade do Leite”, com carga horária de 08 horas, na
XVI Semana de Veterinária (SEVET), promovido pela Escola de Veterinária
no período de 18 a 22/08/1993.

2. Tecnologias de Laticínios; V Semana Acadêmica de Medicina Veterinária;
2006.

3. Nova ordem: investimento em quantidade, primando a qualidade; VII Semana
de engenharia de alimentos da UFG; 2007.
4. Processamento de leites desidratados (leite em pó); Semana acadêmica do
curso de tecnologia em laticínios da UEG; 2007.
5. Processamento

de

produtos

lácteos;

Tecnológica de Rio Verde-GO; 2007.

Centro

Federal

de

Educação
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6. Processamento de produtos lácteos; Faculdade Latino Americana (FLA) –
Anápolis-GO; 2007.
7. Produção de leite em pão e queijo; CEFET Rio Verde-GO;2008Qualidade do
leite; CEFET Rio Verde - GO; 2008.
8. Produção de queijos; tecnologia em laticínios da UEG; 2008.
9. Soluções de higiene na indústria de alimentos; VII Semana de engenharia de
alimentos da UFG; 2008.
10. Tecnologias empregadas em laticínios; III Semana Acadêmica do curso de
tecnologia em laticínios; 2008.
11. Processo geral de queijos; III Jornada Técnico Cientifico e Cultural do
Instituto Federal de Rio Verde-GO; 2009.
12. Processo geral na fabricação de queijos; Universidade Estadual de Goiás;
2009.
13. Fabricação geral de queijos; Semana de engenharia de alimentos do
sudoeste goiano; 2010.
14. Processamento de Leite em pó; Semana de engenharia de alimentos do
sudoeste goiano; 2010.
15. Produção geral de queijos; Ciclo de Palestras da Veterinária da Faculdade
Anhanguera de Goiás; 2010.
16. Inspeção de produtos de origem animal; VI semana acadêmica de medicina
veterinária das Faculdades Objetivo; 2011.
17. Processamento de queijos; I Congresso de engenharia e tecnologia; 2011.
18. Produção geral de queijos e sua conservação; UFG Jataí-GO; 2011.
19. Tecnologia de produtos lácteos; X Semana de Medicina Veterinária; 2011.
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20. Tecnologia e processamento de leite em pó. I Semana de Ciência e
Tecnologia do IF Goiano; 2011.
21. Seminário de Responsabilidade Técnica – Módulo Indústria Láctea; CRMVGO Goiânia; 2013.
22. Seminário avançado de Responsabilidade Técnica – Módulo Indústria
Láctea; CRMV – GO Morrinhos; 2013
23. Seminário de Responsabilidade Técnica da área de alimentos; CRMV-GO Rio
Verde; 2013.
24. I Curso Técnico para Responsáveis Técnicos da área de alimentos em
Goiânia; CRMV- GO Goiânia; 2013.
25. I Curso para Responsável Técnico da área de alimentos; CRMV – GO Rio
Verde; 2013.
26. Tecnologia de produção; I Curso técnico para RT’s da indústria láctea; 2013.
27. Fabricação de fermentados; Seminário de Responsabilidade Técnica;
Goiânia; 2015.
28. Fabricação de fermentados; Seminário de Responsabilidade Técnica;
Morrinhos; 2015.
29. Higienização da indústria de Laticínios; IX Semana Acadêmica do curso de
tecnologia em laticínios; 2015.
30. Programas de autocontrole; Seminário Avançado de Responsabilidade
técnica – Indústria Láctea; 2015.
31. Programas de autocontrole; Seminário de Responsabilidade Técnica; 2015.
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IX.8 - Cursos de Aperfeiçoamento

1. Reciclagem para exercícios das atividades didáticas com o Prof. Augusto
Silva de Carvalho (ex-professor da EV/UFG), com duração de 400 horas;
1990.

2. Treinamento em tecnologia de produção de leite em pó, na indústria Leitebon,
na cidade de São Luis de Montes Belos, com duração de 240 horas; 1990.

3. Treinamento em tecnologia de produção de queijos (em indústrias de
produção de queijos (mussarela, minas frescal e meia cura e queijo
provolone), na cidade de Firminópolis, com duração de 240 horas; 1990.

4. IV Simpósio Brasileiro de Microbiologia de Alimentos, com duração de 40
horas; 1991.

5. Curso de Aperfeiçoamento no Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA), com duração de 80 horas, 1997.

IX.9 - Outras atividades de extensão/cultura

1. Membro participante da seleção dos futuros pós-graduandos; 2004.

2. Palestrante: APPCC na indústria de alimentos; 2004.

3. Avaliador dos alunos de Mestrado e Doutorado na disciplina Seminários
aplicados; 2004.

4. Jurado no Segundo Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia-GO; 2005-2007.

5. Palestrante

sobre

higiene

industrial e processamento para técnicos

laboratoristas de indústrias de laticínios dos estados de Goiás, Tocantins e
Pará; 2006.
6. Coordenador de mesa redonda no CONPEEX; 2007.
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7. Orientação em BPF (Higienização e PPHO) nas atividades desenvolvidas
durante o processamento tecnológico de leite e derivados, desde a recepção
da matéria prima até a expedição de seus produtos; Industria de laticínios;
2009-2011.

8. Curso de BPF-Boas Práticas de Fabricação em laticínios; AGROVALEQuirinópolis-GO; 2012.

9. Curso de BPF-Boas Práticas de Fabricação em laticínios; CAGEL-GoianésiaGO; 2012.

10. Curso de BPF-Boas Práticas de Fabricação em laticínios; COMPLEMMorrinhos-GO; 2012.

11. Fabricação de queijos e BPF; COACAL-Catalão-GO;2012.

12. Jurado do II Concurso de Produtos Lácteos do Centro-Oeste; VI Exposição de
Produtos Lácteos do Centro-Oeste; 2012.

13. Membro do corpo de jurados na VI EXPOLACO no julgamento da qualidade
de queijos produzidos em Goiás; 2012.

14. Coordenador de Sessão de Pôster; X Seminário de Pós-Graduação no X
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão; 2013.

15. Programa Leite Saudável; Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA); 2015.

IX.10 - Portarias de indicações para compor comissões
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Quadro 23 - Portarias de indicações para compor comissões.
Nº

PORT.

1

03

DATA

EMISSOR

02/04/1990 Diretor

COMISSÃO
Compor a comissão eleitoral para

EVZ/UFG

escolhas

de

representantes

Prof. Eurípedes

Professores

Laurindo Lopes.

Assistente e Titulares, a realizar-se no

Auxiliares

de

de

ensino,

dia 25/04/1990 das 08:00 às 17:00
horas
2

3

003

015

24/02/1999 Diretor

Revogar

a

portaria

nº

023,

de

EVZ/UFG

02/09/1998, para compor a comissão

Prof. Ary da

de extensão de EVZ a partir de

Silva Rodrigues

24/02/1999

13/04/2002 Diretor

Compor a comissão de avaliação de

EVZ/UFG

três turmas e atividades acadêmicas

Prof. Ary da

correlatas

Silva Rodrigues

Veterinária e apresentar resultado

do

curso

de

Medicina

num prazo de 30 dias
4

5

017

900

29/04/2002 Pró-Reitora

Compor a comissão de normatização

Extensão e

do processo eleitoral de 2002 para os

Cultura/UFG

cargos de Diretor e Vice-Diretor da

Prof. Dra. Ana

EVZ/UFG, com prazo até 20/05/2002

C. T. de Souza.

para apresentar os resultados

13/05/1999 Pró-Reitora

Compor a Câmara de Extensões e

Extensão e

Cultura,

representar

suplente

do

Cultura/UFG

EVZ/UFG, com mandato de dois anos,

Profa. Dra. Ana

a partir desta data

L. L. Souza.
6

0629

03/05/2001 Pró-Reitora

Representar a Câmara de Extensão e

Extensão e

Cultura da UFG no conselho de

Cultura/UFG

ensino

Profa. Dra. Ana

Cultura – CEPEC/UFG, com mandato

L. L. Souza.

de dois anos

de

Pesquisa

Extensão

e
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Quadro 23 - Portarias de indicações para compor comissões. (continuação)
Nº

PORT.

7

0801

DATA

EMISSOR

08/06/2001 Diretor da
EVZ/UFG

COMISSÃO
Compor a nova Câmara de Extensão
e Cultura, com mandato de dois anos

Prof. Ary da
Silva Rodrigues.
8

9

033

143

28/11/2000 Secretário de

Elaboração de minuta de termo de

Agricultura,

convênio

entre

Pecuária e

Fazenda Tri Junção, com a finalidade

Abastecimento

de desenvolver projetos de pesquisa,

TO-GO

na

Dr. Leonardo

conservação e utilização do Gado

Moura Vilela.

Curraleiro

área

EVZ/UFG

de

com

a

caracterização,

30/09/2000 Pró-reitora

Constituir grupo de trabalho com o

Extensão e

objetivo de elaborar proposta nas

Cultura

áreas de perspectiva de mercado e

Profa. Dra. Ana

desenvolvimento da situação atual,

L. L. Souza.

para implementação de um programa
de desenvolvimento sustentável de
agricultura de Goiás

10

0807

11/06/2001 Diretor

Representar a Câmara de Extensão e

EVZ/UFG

Cultura da UFG no conselho de

Prof. Eurípedes

ensino Pesquisa, Extensão e Cultura

Laurindo Lopes.

CEPEC/UFG, com mandato de dois
anos, tornar sem efeito a Portaria
0629

11

017

26/03/2003 Diretor

Compor comissão de avaliação de

EVZ/UFG

projetos de coordenação de Pós-

Prof. Eurípedes

Graduação em ciência animal da

Laurindo Lopes.

EVZ/UFG
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Quadro 23 - Portarias de indicações para compor comissões. (continuação)
Nº

PORT.

12

036

DATA

EMISSOR

26/09/2003 Vice-Diretor
EVZ/UFG

COMISSÃO
Compor a comissão de seleção que
conduzirá os trabalhos de seleção

Prof. Dr. Adilson para o curso de especialização em
Donizeti

inspeção e tecnologia de produto de

Damasceno.

origem animal conforme edital nº
001/2003

13

066

11/10/2013 Pró-Reitor de

Compor a comissão de seleção do

Graduação/UFG programa

14

4225

Prof. Luiz M. A.

ciência

Neto.

08/12/2014

06/11/2015 Diretor

de

Pós-Graduação

animal

Comissão

da

para
dos

em

EVZ/UFG,

até

julgarem

a

diplomas

e

EVZ/UFG

equivalência

Prof. Eurípedes

certificados de cursos realizados no

Laurindo Lopes.

exterior com o do curso de Medicina
Veterinária da UFG, por um período
de dois anos, a partir de 04/11/2015
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X - PARTICIPAÇÃO EM BANCAS

Atuei como membro das bancas dos trabalhos de conclusão de curso
referente à disciplina Estágio Curricular Obrigatório dos alunos do curso de
graduação de Medicina Veterinária. Avaliar um aluno no final de curso envolve a
análise de seu relatório escrito que representa as atividades desenvolvidas no
campo de estágio e, ainda, avaliar sua postura e apresentação oral. Nesta
oportunidade os membros da banca argúem o estudante e observam a segurança
nas respostas. É um momento importantíssimo tanto para o aluno como para nós
professores.

X.1 - Participação em bancas de alunos de graduação

Quadro 24 - Relação de bancas de trabalho de conclusão de curso de 1990 a 2016.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ano
1990
1991
1991
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004

Nome dos Alunos
José Alcides de Amorim
Amilton Benedito Pereira
Blenda Domingos Bitencourtt
Alessandra de Faria Ano Bom
Alessandra e Silva Castro
Ana Carolina Garcia Cabral
Carlos Augusto Mesquita
Carlos Muniz do Prado Junior
Flavia Cristine da Cunha
Leandro Cândido José
Patrícia Alessi Teixeira
Válter Ferreira Félix Bueno
Débora Pereira Garcia – EV/UFG
Marco Aurélio Ferro de Melo – EV/UFG
Daíne Vargas Couto – ESALQ/USP
Ediane Batista da Silva - Faz. Colorado
Frederico Augusto Arantes Silva – MA/SIF/DFA/GO
José Augusto Caixeta – CAROL
Kênia Estefânia J. Batista – CPA/EV/UFG
Luciano da Silva Veiga – EMBRAPA/CNPSE
Marina Pedroso de Oliveira – MA/SIF/Perdigão
Olinto José de Souza Neto – Instituto Gênesis/GO
Adriano Felipe Arantes
Mara Lia LisitaPuça
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25
2004
Sergio de Oliveira Junior
Quadro 5 - Relação de bancas de trabalho de conclusão de curso de 1990 a 2016.
(continuação)
N°
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Ano
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2016

Nome dos Alunos
Flavia Estrozi
Julio Cesar Valeriano Souto
Felipe G. Carneiro
Luciano Cruz Portílio
Rodrigo Rodrigues de Paula
Anna Carolina Costa
Danilo Neves de Almeida
GeisaIsilda Ferreira Esteves
Marília Carvalho da Cruz
Marinna Barros de Oliveira
PablineRafella Mello Bueno
Thiago Justino Gomes
EthianeBombardieri
Larissa Ferreira Rodrigues
Alessandra Arnez Pacheco
Danillo Pires de Oliveira e Castro
Janaina Costa Feistel
Danielle Pires Nogueira
Fernanda Antunha de Freitas
Gizele Pizinoto
Jaires Gomes de Oliveira Filho
Jaires Gomes de Oliveira Filho
Nayana Ribeiro da Silva
Rafael Antônio Rosa
Aline de Souza Pereira
Débora Borges Barreto
Erik Luciano da Costa Santos
Fernando Machado Porto
Amanda Vargas Teles
Camila de Carvalho Rodrigues
Mariana Silveira Simplício
Tiago Jubé de Oliveira
Patrícia Evangelista Carneiro
Rafael Castilho Bragança
Amanda Carvalho Barbosa
Amanda Matos Ribeiro Arroyo
Bruna Melo de Oliveira Coimbra
Christiane Fabiano Ribeiro
Pollyana Gabriela Silva Matos
Maria Eduarda Lemes Paniago
Ana Paula Paiva
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X.2 - Participação em bancas de alunos de especialização

Aqui estão relatados os nomes dos alunos dos quais eu participei das bancas
de alunos orientados pelos colegas do CPA , é claro que participei também de todas
as bancas de meus orientados também.

Quadro 6 - Relação de bancas de defesa de monografia de final de curso de
Especialização em Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem
Animal.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ano
2003
2003
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2008
2008
2008
2009
2009
2012

Nome dos Alunos
José Ricardo Garcia Mansur – Esp. Zootecnia
Rodrigo Balduíno Soares Neves – Esp. Zootecnia
Cristene Gebrim Franco
DjoicyLougegion Pinto Martins
Roberta Menezes
Sivane Dorneles Miranda
Vanessa de Queiroz Nunes Rocha
Carlos Augusto Mesquita Pereira
Caroline Renovato Araújo
Howard Germânico Guano Zapata
José Lázaro Inácio dos Santos
Magno Cândido da Silva Junior
Murilo Guimarães Bastos
Sandra Queiroz Porto de Mesquita
Anderson Roberto Assunção Vieira
Patrícia Duarte de Moraes
Rafaela de Alencastro

X.3 - Participação em bancas de Mestrado

A participação em bancas de mestrado e doutorado se constitui de um
momento de apreensão e vitória. Há um receio que a defesa não saia dentro do
programado, embora as evidências revelem o contrário. É uma atividade que
raramente me furto de participar, pois é muito gratificante.
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Quadro 7 - Relação de bancas de defesa do exame de qualificação de Dissertação
de Mestrado.
N°

Ano

Nome do Aluno

1

2013

Taís Cristina Capra – Eng. de Alim.

Quadro 8 - Relação de bancas examinadoras de defesa de Dissertação de
Mestrado de 2006 a 2015.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ano
2006
2006
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Nome dos Alunos
Marcele Louise Tadaieski Arruda
Viviane de Souza
Ana Carolina Borges Urzedo
Roberta Menezes
Kelly Nobre Marra
Andréia Di Martins Carmo Costa
Flávio Evans Vilela Pereira
Karla Rubia Ananias
Raphael Rocha de Oliveira
Jakeline Fernandes Cabral
Marina Barros de Oliveira
Rafaella Belchior Brasil
Cristiane Isabô Giovannini
Thiago Soares Carvalho
Aline Leite Peixoto
Beatriz Severino da Silva
Bruno de Sousa Carvalho
Maria Izabel Amaral Souza
Nayana Ribeiro Soares
Patrícia Bueno Andrade
Suzana Rodrigues de Resende
Enéias Aurélio Dias
Jéssica Leal Freitas e Souza
Juliana Aparecida Célia
Kênia Borges de Oliveira
Rodolfo Gomes de Souza
Thamiris Evangelista Silva
Thamara Venâncio de Almeida
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X.4 - Participação em bancas de Doutorado

O programa de Pós-Graduação em Ciência Animal tem como norma
submeter as teses a uma banca de cinco professores antes delas serem
encaminhadas para defesa. A banca é composta por cinco membros, o orientador,
dois do comitê de orientação e dois professores da área que se constitui o trabalho.
Esta atividade oferece condições para o aluno reavaliar e até refazer, é de grande
valia para os alunos e também para os orientadores.
Quadro 9 - Relação de bancas de qualificação de tese de Doutorado de 2007 a
2015.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ano
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2016

Nome do Aluno
Jose Rubens Gonçalves
Marco Antônio Pereira da Silva
Robert Taylor Rocha Bezerra
Luiz Antônio de Moura
Alexsandra Valéria Sousa Costa
Fernando Uhlmann Soares
Gizelda de Siqueira Pedrosa Cardoso
Josianny Alves Boêno
Letícia Fleury Viana
Luciane Sperandio Floriano
Rodrigo Balduíno Soares Neves
Rafaella Belchior Brasil

Quadro 10 - Relação de bancas examinadoras de defesa de tese de Doutorado do
ano 2014.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Ano
2008
2008
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Nome do Aluno
Bruna Maria Salotti
Luciano Meneses Ferreira
Fernando Uhlmann Soares
Gizelda de Siqueira Pedrosa Cardoso
Josianny Alves Boêno
Letícia Fleury Viana
Raphael Rocha de Oliveira
Sandra Regina Marcolino Gherardi

107

X.5 - Participação em bancas de processos seletivos

A seguir relato a participação em bancas de processos seletivos simplificado
para o cargo de Professor Substituto para ministrar aulas no departamento de Medicina
Veterinária, tanto para o setor de preventiva como para o setor de Alimentos, esta
seleção normalmente é composta por uma apresentação de uma aula pelo candidato,
com o sorteio de pontos (assuntos) escolhidos pela comissão (banca), dentro de
assuntos inerentes à área de necessidade.

Quadro 11 - Participação em bancas de processos seletivos.
Nº

PORT.

1

025

DATA

EMISSOR

DESCRIÇÃO

13/06/199

Diretor EVZ/UFG

Componente

da

banca

7

Prof. Hélio Louredo

examinadora ao Concurso Público

da Silva.

para Professor Substituto, na área
de Inspeção e Tecnologia de
Alimentos de Origem Animal

2

015

24/03/200

Diretor EVZ/UFG

Componente

da

banca

3

Prof. Eurípedes

examinadora do processo seletivo

Laurindo Lopes.

para escolha de um Professor
Substituto da disciplina de Análise
de Alimentos

3

041

Diretor EVZ/UFG

Componente

da

28/10/200

Prof. Eurípedes

examinadora

3

Laurindo Lopes.

Concurso Público para provimento

referente

banca
ao

de cargo de Professor Substituto,
junto a disciplina de Análise de
Alimentos, conforme edital nº 26
de 15/10/2003
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Quadro 12 - Participação em bancas de processos seletivos. (continuação)
Nº

PORT.

4

004

DATA

EMISSOR

DESCRIÇÃO

21/02/200

Diretor EVZ/UFG

Componente

5

Prof. Eurípedes

examinadora do processo seletivo

Laurindo Lopes.

simplificado para contratação de
um

da

Professor

disciplina

de

Alimentos,

banca

Substituto

para

Microbiologia

conforme

edital

de
de

Abertura de Processo Seletivo nº
01/2005
5

017

06/03/200

Diretor EVZ/UFG

Componente

da

6

Prof. Eurípedes

examinadora para disciplina de

Laurindo Lopes.

Microbiologia

de

banca

Alimentos,

conforme edital de Abertura de
Processo Seletivo nº 03/2006
6

018

06/03/200

Diretor EVZ/UFG

Componente

da

banca

6

Prof. Eurípedes

examinadora do processo seletivo

Laurindo Lopes.

simplificado para contratação de
um Professor Substituto para a
disciplina de Análise de Alimentos,
conforme edital de Abertura de
Processo Seletivo nº03/2006

7

003

08/02/200

Diretor EVZ/UFG

Componente

da

banca

8

Prof. Dr. Eugênio

examinadora do processo seletivo

Gonçalves de

simplificado para provimento de

Araújo.

cargo de Professor Substituto na
área/disciplina de Análise FísicoQuímico
Alimentos,
Abertura

e

Microbiologia
conforme

de

edital

Processo

simplificado nº 13/2008

de
de

Seletivo
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Quadro 13 - Participação em bancas de processos seletivos. (continuação)
Nº

PORT

8

102

DATA
18/06/2014

EMISSOR

DESCRIÇÃO

Diretor EVZ/UFG

Componentes

de

Prof. Dr. Marcos

examinadora do processo seletivo

Barcellos Café.

para

contratação

Substitutivo,

na

Epidemiologia

e

Animais Domésticos

de

banca

Professor
área

de

Doença

dos
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XI - EXERCÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO
Depois de aproximadamente 12 anos na EVZ dedicados a atividades
didáticas, pedagógicas, extensão, aprimoramento, etc., comecei a exercer cargos
administrativos.
Primeiro como representante da Câmara de Extensão e Cultura junto ao
CEPEC como mostra a portaria 0629 e 0807. Também como membro de várias
bancas para os processos seletivos para professores substitutos, para várias
disciplinas no DMVP.
Coordenei e coordeno algumas disciplinas na EVZ e EAEA, tendo as
funções de lançar no sistema as notas e frequências dos alunos, assim como se o
aluno foi ou não aprovado. Fui também eleito para subchefe do Departamento
juntamente com o prof. Percílio Brasil dos Passosno DMVP.
Fui subcoordenador dos cursos de especialização em higiene, inspeção e
tecnologia de POA oferecidos a cada dois anos pelo CPA.
Por dois mandatos fui eleito subcoordenador do CPA, colaborando com o
prof. Moacir Evandro Lage na administração.
Por fim fui eleito coordenador do CPA juntamente com o prof. Cristiano
Sales Prado. Administrar o CPA e função de muita responsabilidade, pois temos que
fazer extensão via prestação de serviços à comunidade, indústria, MAPA, etc., em
análises de amostras de alimentos, tanto matéria prima como produtos acabados
prontos para o consumo humano. Na parte de ensino temos um leque de mais ou
menos 15 disciplinas nos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia de
Alimentos, na Graduação e Pós-Graduação, e pesquisa, desenvolvimento de
projetos junto aos nossos alunos tanto de Mestrado como Doutorado.
Administrar o CPA com seus quatro laboratórios, mais ou menos 45
colaboradores, chegando às vezes a analisar até 80.000 amostras por mês, com um
montante considerável, principalmente neste momento em que a crise não tem
poupado ninguém, estamos passando por dificuldades, visto que, houve uma queda
substancial no número de amostras recebidas, com

reflexos muito grandes no

faturamento, forçando-nos a planejar, usar novas estratégias na administração,
reduzir custos operacionais , mexendo no quadro de colaboradores, rever o sistema
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de compras, reduzir o escopo de ensaios (alguns tem dado prejuízos). Estamos
buscando alternativas no modelo de administração com o objetivo de equilibrar as
coisas, dando ao CPA condições de continuar prestando serviços e crescendo.

Relato a partir de agora algumas portarias

Quadro 31 - Portarias
Nº

PORT.

1

050

DATA

EMISSOR

DESCRIÇÃO

12/04/1990 Diretor EVZ/UFG
Prof.

Designado como representante dos

Eurípedes Professores Auxiliares de Ensino

Laurindo Lopes.
2

00500

11/03/1992 Pró-Reitor Adm. e Conceder
Finança UFG
Eng.

3

1461

gratificação

(grau

máximo) correspondente a 20%

Leonardo sobre

o

vencimento

do

cargo

Eustáquio

efetivo, por exercício de atividade

Guimarães.

insalubre

27/05/2004 Diretora

DP

da Concede

UFG

insalubridade

o

adicional
por

exercício

de
de

Econ. Maria A. M. atividade insalubre, no percentual
Araújo.

de 20% sobre o relatório base, com
efeito

financeiro

a

contar

de

01/04/2004, ficando revogadas as
portarias das concessões anteriores

Relato abaixo participação em uma série de eventos, comissões, etc., na
parte administrativa.

1. Membro da Comissão de Avaliação de Projetos da Coordenação de PósGraduação. 2003.

2. Coordenador do setor de microbiologia do Centro de Pesquisa em Alimentos
CPA/UFG; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

112

3. Coordenador da disciplina “Tecnologia e Inspeção de leite”; 2004.

4. Reuniões ordinárias e extraordinárias do Departamento de Medicina Veterinária
da EV/UFG; 2004-2005.

5. Subchefe do Departamento de Medicina Veterinária da EV/UFG; 2005, 2007.

6. Banca Receptora de votos na eleição para escolha de Diretor e Vice-Diretor da
Escola de Veterinária da UFG; 2006.

7. Membro da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Animal EV/UFG; 2007.

8. Membro da Comissão Administrativa do Programa de Pós-Graduação em
Ciência Animal EV/UFG; 2007-2008.

9. Membro da Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação do Curso de
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Escola de Agronomia e
Engenharia de Alimentos; 2007-2008.

10. Responsável pelos laboratórios de físico-química I e II do CPA/EV/UFG; 20072012.

11. Subcoordenador do Curso de Especialização em Inspeção e Tecnologia de
Produtos de Origem Animal EVZ/UFG; 2007-2013.

12. Reuniões ordinárias do Departamento de Medicina Veterinária e do Programa de
Pós-Graduação em Ciência Animal EVZ/UFG; 2007-2015.

13. Membro da Comissão de seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Animal EVZ/UFG; 2008-2015.
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14. Subcoordenador do Centro de Pesquisa em Alimentos – CPA/EVZ/UFG; 20122015.

15. Coordenador dos Laboratórios de Físico-Química I e II CPA/UFG; 2013-2015.
16. Coordenador da disciplina “Higiene e Legislação”; Curso de Engenharia de
Alimentos; 2015.
17. Coordenador da disciplina “Higiene na Indústria de Alimentos”; Programa de
Pós-Graduação em Ciência Animal; 2015.
18. Coordenador da disciplina “Processamento Tecnológico de Queijos e Leite em
Pó”; Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal; 2015.
19. Coordenador da disciplina “Tecnologia de Alimentos de Origem Animal”; Curso
de Medicina Veterinária; 2015.
20. Coordenador da disciplina de Núcleo Livre “Fabricação de Queijos”; UFG; 2015.

21. Participação em reuniões do Conselho Diretor EVZ/UFG; 2015.

XI.1 - Coordenação e Subcoordenação do CPA

Relato

a

seguir as portarias

através das quais fui designado

subcoordenador e coordenador do Centro de Pesquisa em Alimentos da EVZ/UFG.
O subcoordenador do CPA tem muitas atribuições juntamente com o coordenador,
como participar de reuniões com os gerentes, opinar sobre decisões apoiando as
decisões do coordenador, assim como, substituir este nos períodos de férias ou
viagens, assumindo nesses períodos a posição de coordenador substituto.
O CPA é um setor composto por quatro laboratórios, sendo o LQL (Centro
de Custo 11025.001), este laboratório faz parte da Rede Brasileira de Controle de
Qualidade do Leite – RBQL e é credenciado pelo MAPA. Este laboratório realiza
análise de leite cru (matéria-prima); análise de Contagem de Células Somáticas –
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CCS, que verifica a condição sanitária da vaca; analisa também a Contagem
Bacteriana Total – CBT, que indica as condições de higiene de ordenha e
manutenção do leite cru na fazenda.
É realizada também nesse laboratório a análise da composição do leite
(proteína, gordura, sólidos totais e lactose), chegando a ser realizadas (CCS, CBT e
composição) até 90.000 análises por mês.
O Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água – LMA analisa
amostras de alimentos de origem animal prontos para o consumo. Neste laboratório
são realizadas análises microbiológicas de amostras enviadas pelo SIF ou SIE,
chamadas análises fiscais; analisa amostras enviadas pela indústria, também
amostras fiscais, em que os produtos só são liberados para o mercado após a
emissão do laudo comprovando que o alimento está apto ao consumo humano;
realiza também, as chamadas análises de comportamento, em amostras enviadas
pelas empresa para que possam controlar a qualidade de seus produtos. Até o ano
de 2015 este laboratório analisava uma média de 1700 amostras mês. Este
laboratório é credenciado pelo MAPA.
Outro Laboratório do Quadro do CPA é o Laboratório de Físico-Química –
LFQ, que realiza análise físico-químicas (análise de gordura, proteínas, pH, acidez,
crioscopia, fraudes, etc.) em leite e carnes; realizam análises fiscais e de
acompanhamento solicitados pelo SIF ou SIE e também, pelas empresas. Este
laboratório realizava até 2015 análises em uma média de 350 amostras por mês. O
LFQ está em fase credenciamento no MAPA.
Os Laboratórios LMA e LFQ estão em processo de acreditação pelo
INMETRO.
O quarto laboratório é o Laboratório de Especialidades Biológicas – LEB,
laboratórios que realizam análises mais especializadas como: PCR em tempo real.
Temos também, no CPA o Setor de Tecnologia e Inovações – TI e o setor
administrativo financeiro – SAF. O Setor de TI é responsável pelo processamento de
dados de todo CPA, este setor trabalha juntamente com a ASERT empresa de
tecnologia de informação que cria novos softwares que são usados na área da
Tecnologia da informação do CPA.
O SAF é responsável pela parte administrativa e financeira do CPA, e foi
criado a algum tempo de compras, visto que a FUNAPE não consegue nos atender
em tempo hábil as necessidades dos quatro laboratórios.
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A partir de 04 de abril de 2016, passamos à coordenar o CPA, tendo
como subcoordenador o colega Prof. Dr. Cristiano Sales Prado, fomos eleitos pelos
colegas e professores do setor para um mandato de quatro anos. Prof. Dr. Cristiano
já trabalhou de coordenador e eu, como subcoordenador nos cursos de
Especialização em Higiene, Inspeção e Tecnologia em Produtos de Origem Animal,
oferecidos a cada dois anos para Medicina Veterinária e profissionais de cursos
correlatos.
Relato a seguir as portarias de nomeação como subcoordenador e
coordenador do Centro de Pesquisa em Alimentos – CPA e a portaria de minha
nomeação como coordenador.
Quadro 32 – Portarias de nomeação de Coordenação e Subcoordenação do CPA.
Nº
1

PORT.
030

DATA

EMISSOR

26/03/2012 Diretor EVZ/UFG

DESCRIÇÃO
Designa

o

Professor

Edmar

Diretor EVZ/UFG Soares Nicolau para o cargo de
Prof.

Marcos subcoordenador do Centro de

Barcellos Café.

Pesquisa em Alimentos – CPA,
com

efeito

retroativo

a

24/02/2012, por mandato de dois
anos
2

014

10/08/2015 Diretor EVZ/UFG
Prof.

Designa

o

Professor

Edmar

Marcos Soares Nicolau, para o cargo de

Barcellos Café

subcoordenador do CPA, com
efeito retroativo a 24/02/2014,
para um mandato de dois anos

3

005

16/06/2016 Diretor EVZ/UFG Designa o Professor Dr. Edmar
Prof.

Marcos Soares

Barcellos Café

Nicolau

coordenador
Pesquisa

do
em

CPA/EVZ/UFG,
03/04/2016,
quatro anos

com

como
Centro

de

Alimentos

–

a

partir
mandato

de
de
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XII - COMENDAS E PREMIAÇÕES ADVINDAS DA CARREIRA

Quando se é homenageado agente nunca se esquece que fez algo
importante. Os alunos nos homenageiam na época da formatura por fatos que
realizamos no exercício da docência: esforço, dedicação, capacidade de ouvir e
entender nossos alunos nos momentos mais difíceis da vida acadêmica entre outros.
Podemos dizer que a homenagem simboliza e revela nossa importância
na vida acadêmica daquela turma. Cada homenagem que recebi somou a minha
vida sentimentos de gratidão, de dever cumprido e de responsabilidade.
Todas as homenagens que recebi muito me honram e muito me
emocionaram, dentre essas, fui homenageado em aulas da saudade, outro como
patrono das turmas de 2003 e 2015, a última me deixou mais honrado ainda, fui
homenageado com o nome da turma. Todos eles estão registrados nas placas das
turmas.
A cada homenagem que recebemos nos enche de alegrias e de muitas
responsabilidades, pois nos deixa expostos para nossos alunos e colegas e por isso
acumula mais deveres e responsabilidades.
No ano 2013, recebi do conselho regional de Medicina Veterinária de
Goiás “O prêmio médico veterinário destaque 2013”, em reconhecimento aos
serviços prestados a Medicina Veterinária de Goiás.

1. Participei da aula da saudade da turma de Medicina Veterinária de 1999.
2. Fui patrono da turma de Medicina Veterinária de 2003.
3. Fui homenageado com o nome da turma do curso de Medicina Veterinária de
2008 (Turma Prof. Edmar Soares Nicolau).
4. Prêmio Médico Veterinário Destaque 2013, em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados à Medicina Veterinária de Goiás, concedido
pelo CRMV-GO.
5. Fui patrono da turma de Medicina Veterinária de 2015.
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Relato agora a portaria em que fui nomeado como membro de comissão de
elaboração de projeto para implantação de empresa incubadora na EVZ/UFG

Quadro 33 - Portaria de elaboração de projeto para implantação de empresa
incubadora na EVZ/UFG.
Nº PORT.
1

039

DATA

EMISSOR

13/11/1998 Diretor EVZ/UFG

DESCRIÇÃO
Nomear os Professores

Prof. Ary da Silva

JurySobertiansky, Arcádio de Los

Rrodrigues.

Reyes Borjas e Edmar Soares
Nicolau, para elaborar projeto de
estudo de implantação de empresas
incubadoras na EVZ/UFG
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XIII - PATENTES

Patente é um título de propriedade temporário, oficial, concedido pelo Estado,
por força de lei, ao seu titular ou seus sucessores (pessoa física ou pessoa jurídica),
que passam a possuir os direitos exclusivos sobre o bem, seja de um produto, de
um processo de fabricação ou aperfeiçoamento de produtos e processos já
existentes, objetos de sua patente. Terceiros podem explorar a patente somente
com permissão do titular (licença). Durante a vigência da patente, o titular é
recompensado pelos esforços e gastos despendidos na sua criação.
A Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial - LPI,
que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, estabelece a
concessão de patentes (Art. 2° da LPI), cujos dispositivos constam do Art. 3° ao Art.
93 e do Art. 212 ao Art. 244, considerando o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
A concessão da patente é um ato administrativo declarativo ao se reconhecer
o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da
patente e o seu trâmite junto à administração pública.
É uma forma de incentivar a contínua renovação tecnológica estimulando o
investimento das empresas para o desenvolvimento de novas tecnologias e a
disponibilização de novos produtos para a sociedade.
Todas as criações que impliquem em desenvolvimento que acarrete em
solução de um problema ou avanço tecnológico em relação ao que já existe e que
possuam aplicação industrial podem, a princípio, ser passíveis de proteção.

Vigência das patentes:
 Patente de Invenção - 20 anos
 Modelo de Utilidade - 15 anos
Contados a partir da data do depósito do Pedido de Patente ou de Modelo de
Utilidade – Art. 40 da LPI.

Registrar uma patente deveria fazer parte normalmente de tarefas de
pesquisadores das universidades e institutos de pesquisa visto que, trabalhamos
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com a criação ou invenção de produtos, os quais têm a função de melhorar a vida
das pessoas.
Nós temos conseguido na área de alimentos e controle de qualidade criarmos
novos produtos, colocando assim à disposição da população alternativas de novos
alimentos, assim como produtos de higiene e limpeza.
Para a criação de novos produtos estamos buscando aproveitar matéria-prima
regional (frutos do cerrado), assim como subprodutos considerados descarte
(resíduos) das indústrias de laticínios (soro e leitelho), hoje considerados coprodutos industriais. Ao aproveitar essas alternativas à nossa disposição, além de
criarmos novos produtos alimentícios e de controle de qualidade evitamos ainda o
descarte na natureza de elementos altamente poluentes, além de estarmos
aproveitando alimentos de alto valor nutricional (as proteínas de soro são de
altíssima digestibilidade).
Em relação aos frutos do cerrado além de agregar valor, estamos
aproveitando alimentos de grande apelo nutricional e funcional.
XIII.1 – Produtos criados

Juntamente com nossos alunos participantes dos programas de PósGraduação já conseguimos criar alguns produtos, colocando à disposição da
população alternativas de novos produtos.

a- Queijo mussarela de leite de búfala saborizado com pequi (fruto do cerrado) e
outro saborizado com pimenta de cheiro. Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia de Alimentos - Lígia Tavares de Andrade.
b- Bebida Láctea fermentada saborizada com Araticum (fruto do cerrado).
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal - Alexsandra Valéria Sousa
Costa.
c- Bebidas Lácteas fermentadas enriquecidas com extrato de arroz vermelho.
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal - Josianny Alves Boêno.
d- Sabonete líquido antimicrobiano a base de óleo de pequi. Programa de PósGraduação em Tecnologia de Alimentos - Nayana Ribeiro Soares
e- Sabonete líquido antimicrobiano a base de óleo de buriti. Programa de PósGraduação em Tecnologia de Alimentos - Nayana Ribeiro Soares
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f- Sabonete líquido antimicrobiano a base de óleo de baru. Programa de PósGraduação em Tecnologia de Alimentos - Nayana Ribeiro Soares
XIII.2 – Registro de Patentes

Dentre estes produtos criados por nós e os alunos de Pós-Graduação quatro
conseguimos registrar patente junto à UFG. O registro de uma patente é muito
importante para nós como inventor/criador, para nossos alunos como forma de
incentivá-los a continuarem pesquisando, desenvolvendo, trabalhando na renovação
tecnológica, criando soluções aos problemas e avanços tecnológicos e aplicação
industrial. Todos estes produtos fazem é claro parte de nossas áreas de atuação na
EVZ/UFG, que são Tecnologia de Alimentos e Controle de Qualidade. Os produtos
que conseguimos registrar patentes estão no Quadro 34 abaixo.

Quadro 34 – Patentes registradas.
Número Número do

INPI

Nome dos componentes

Título

Processo
1

BR 10 2016

Instituto

Josianny Alves Boêno;

Bebidas lácteas

015739 0

Nacional de

Edmar Soares Nicolau e

fermentadas

Propriedade

Diego Palmiro Ramirez

desenvolvidas

Industrial

Ascheri

com extrato de
arroz vermelho

2

BR 10 2016

Instituto

Nayana Ribeiro Soares;

Sabonete

015708 0

Nacional de

Clarissa Damiani; Adriana

líquido

Propriedade

Régia Marques de Souza e

antimicrobiano

Industrial

Edmar Soares Nicolau

a base de óleo
de pequi

3

BR 10 2016

Instituto

Nayana Ribeiro Soares;

Sabonete

015728 5

Nacional de

Clarissa Damiani; Adriana

líquido

Propriedade

Régia Marques de Souza e

antimicrobiano

Industrial

Edmar Soares Nicolau

a base de óleo
de buriti
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Quadro 34 – Patentes registradas. (continuação)
Número Número do

INPI

Nome dos componentes

Título

Processo
4

BR 10 2016

Instituto

Nayana Ribeiro Soares;

Sabonete

015731 5

Nacional de

Clarissa Damiani; Adriana

líquido

Propriedade

Régia Marques de Souza e

antimicrobiano

Industrial

Edmar Soares Nicolau

a base de óleo
de baru

Além desses quatro produtos criados e com registro de patentes, temos um
quinto produto em estágio adiantado de registro de patente na PRPI, que muito
provavelmente teremos este registro antes do final deste ano. Este produto é a
bebida láctea fermentada saborizada com Araticum.
Com certeza não vamos parar com este trabalho, pois estamos começando o
desenvolvimento de duas outras bebidas lácteas fermentadas saborizadas e
enriquecidas com frutos do cerrado. Estas serão desenvolvidas por nós e duas
alunas do PPGCA, sendo uma de Mestrado e outra do Doutorado, e com certeza
serão dois novos produtos com registro de patente, que estarão em breve à
disposição da indústria e da população.

1. RENATA

TEIXEIRA

PRIFMER,

desenvolvendo

o

projeto

intitulado

“Desenvolvimento e avaliação de bebida láctea fermentada acrescida de
leitelho e saborizada com polpa de cagaita (Eugenia dysenterica)”.
2. LOHANNE FRANCIELE DAMASCENO MARTINS, desenvolvendo o projeto
intitulado

“Bebida

láctea

fermentada,

saborizada

(Campomanesia ssp.) adicionada de prebióticos”.

com

gabiroba
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XIV - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Às vezes paro e começo a pensar em tudo que fiz, reflito e vejo que já fiz
bastante em minha vida profissional, mas ao mesmo tempo, vejo que ainda tenho
muito que fazer, e sei que tenho força para isso. Vejo também que todas as etapas
vividas valeram a pena.
Dediquei-me muito a minha vida profissional, mas vejo que também
nunca deixei de me dedicar a minha família, minha esposa e ao meu casal de filhos,
razão maior de muita coisa em minha vida.
Busquei,

mesmo

com

minhas

limitações

pessoais,

sempre

o

conhecimento e divulgá-lo aos alunos em sala de aula, nas orientações, nos
atendimentos as indústrias (empresários, gerentes, técnicos e colaboradores) o que
sempre me trouxe grande satisfação pessoal.
Creio que contribuí com gerações de médicos veterinários, engenheiros
de alimentos e zootecnistas, que hoje se encontram trabalhando em diferentes
atividades e tudo isso me estimula a prosseguir, inclusive crescer.
Encontrei grandes e pequenos desafios e acredito que o melhor foi
enfrentá-los, e creio que os venci com determinação e com certeza com muito amor.
Hoje tenho muito que agradecer, primeiramente a Deus, por me dar
coragem e capacidade e a todos que caminharam comigo e compartilharam meus
sonhos, vitórias e até minhas derrotas.
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