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CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 09/2018 

 

Memória da reunião ordinária de 14 de dezembro de 2018 

 

Item 1 da pauta: Informes.  

 

Item 2 da pauta: Espaço cedido à coordenação do Cursinho Federal de Goiás (Projeto 

de Extensão do Instituto de Química/UFG). Foi aprovada a cessão de salas de aula do 

Centro de Aulas da EVZ para desenvolvimento das atividades do cursinho. 

 

Item 3 da pauta: Ata nº 211, de 30.11.2018. Aprovada por unanimidade. 

 

Item 4 da pauta: Não haviam ad referenda para homologação. 

 

Item 5 da pauta. Aprovação de Projetos de tese e dissertação do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal e do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia.  

 PPGCA: “Associação do fungo Metarhizium spp. e o nematoide entomopatogênico 

Heterorhabditis bacteriophora (HP 88) para controle do carrapato Rhipicephalus microplus”. 

Discente: Marcos Daniel Filgueira Gomes. Orientador: Prof. Dr. Éverton Kort Kamp 

Fernandes. 

 PPGZ: “Avaliação de dietas com níveis crescentes de protease para frangos de 

corte”. Discente: Deborah Pereira Carvalho. Orientador: Prof. Dr. José Henrique 

Stringhini. 

 

Item 6 da pauta: Aprovação de Projetos de Extensão.  
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O Coordenador de Extensão, Prof. Paulo Hellmeister Filho, informou que é 

necessário fazer o relatório parcial dos projetos de extensão para que os mesmos 

apareçam no SICAD e apresentou, para aprovação, o projeto de extensão 

“Atendimento especializado em comportamento e bem-estar animal”, o qual foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Item 7 da pauta: Apreciação de Projetos de Ensino.  

 Projeto de Ensino “Grupo de Estudos em Biotecnologia e Imunologia Reprodutivas 

Animal”, coordenado pela Profª. Paula Maria Pires do Nascimento Penido. Aprovado 

por unanimidade. 

 

Item 8 da pauta: Apreciação da Resolução para normatizar a avaliação do docente 

pela Direção, para fins de estágio probatório e progressão/promoção por avaliação 

de desempenho. 

 Resolução Interna EVZ nº 01/2018, disponível no site da EVZ. 

 A avaliação do docente pela Direção/Chefia da Unidade será realizada por 

Comissão composta pelo Diretor, Vice-Diretor, Chefe do Departamento ao qual o 

docente está ligado, Coordenador de Graduação, Coordenador de Pós-Graduação, 

Coordenador de Pesquisa, Coordenador de Extensão e Coordenador de Ensino sob a 

presidência do primeiro.  

Os docentes em estágio probatório terão suas avaliações pela chefia realizadas 

a cada início de ano. Já os docentes que precisarem de avaliação da chefia para fins de 

progressão/promoção por avaliação de desempenho deverão solicitá-la por meio de 

formulário (anexo da Resolução) que deverá ser entregue na Secretaria da EVZ. 

As reuniões para avaliação ocorrerão após as avaliações do Conselho Diretor. 
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Item 9 da pauta: Apreciação das solicitações de afastamento para qualificação e 

capacitação para o ano de 2019.  

 Não houve novas demandas. As solicitações já aprovadas em reuniões 

anteriores farão parte do Plano Anual de Capacitação da EVZ para o ano de 2019, que 

será enviado à Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas. 

 

Item 10 da pauta: Composição da Coordenação de Pesquisa.  

 A Profª. Maria Clorinda Soares Fioravanti apresentou a proposta de que as 

professoras Nadja Susana Mogyca Leandro e Veridiana Maria Brianezi Dignani de 

Moura sejam reconduzidas aos cargos pelo período de seis meses, até 30 de junho de 

2019. Aprovado por unanimidade. 

 

Item 11 da pauta: Definição da data da Reunião de Planejamento da EVZ.  

 Dias 25, 26, 27 e 28/02/2019.  

 

Item 12 da pauta: Composição das bancas de concursos para professor substituto da 

EVZ 

Área: Doenças Infecciosas dos Animais 

Profª. Valéria de Sá Jayme – Presidente, Profª. Cíntia Silva Minafra e Rezende, 

Prof. Francisco de Carvalho Dias Filho e Profª. Lívia Mendonça Pascoal – Suplente. 

Área: Técnica Operatória e Cirurgia de Grandes Animais 

Prof. Luiz Augusto de Souza – Presidente, Prof. Leandro Guimarães Franco, 

Prof. Paulo Henrique Jorge da Cunha e Prof. Antônio Dionísio Feitosa Noronha Filho 

– Suplente. 

Aprovadas por unanimidade. 
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Item 13 da pauta: Processo nº 23070.004100/2017-33, de interesse do Prof. Sandro de 

Melo Braga (alteração de regime de trabalho).  

Permanência no regime de Dedicação Exclusiva aprovada por unanimidade. 

 

Item 14 da pauta: Processo nº 23070.003214/2017-66, de interesse da Profª. Kellen de 

Sousa Oliveira (alteração de regime de trabalho).  

Permanência no regime de Dedicação Exclusiva aprovada por unanimidade. 

 

Item 15 da pauta: Apreciação do pedido de transferência do discente José Daniel 

Ruiz Ibanez (Processo SEI nº 23070.024243/2018-42).  

 Solicitação de transferência do discente José Daniel Ruiz Ibanez (Processo SEI 

nº 23070.024243/2018-42), do curso de Zootecnia da Universidade Federal de Rondônia 

para o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás, tendo por 

base o Decreto nº 7.948, de 12 de março de 2013, que dispõe sobre o Programa de 

Estudantes-Convênio de Graduação – PEC-G e que, em seu Art. 9º estabelece que “O 

estudante-convênio poderá solicitar mudança de curso ou de Instituição, atendidos os 

critérios e as normas regimentais das IES participantes do PEC-G”. Aprovado por 

unanimidade. 

 

Item 16 da pauta: Aprovação das ofertas de disciplinas de verão e optativas.  

 1) Disciplinas do período de verão (09/01/2019 a 22/02/2019): Saúde Pública, 

Clínica ambulatorial, Micotoxinas e micotoxicoses, Comportamento e bem-estar de 

bovinos leiteiros, Biotécnicas da reprodução, Reprodução de animais de companhia, 

Nutrição de cães e gatos, Comportamento de cães e gatos, Reprodução e obstetrícia de 

cães e gatos, Neonatologia e pediatria de cães e gatos, Nutrição clínica de pequenos 

animais, Produção de equídeos, Bioquímica (ICB). 
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2) Disciplinas optativas para 2019-1: Neurologia veterinária, Julgamento e 

registro de equídeos, Ortopedia e traumatologia, Análise de testes imunodiagnósticos 

em doenças dos animais, Etnociência, ciência animal e as comunidades tradicionais 

brasileiras, Saúde reprodutiva de rebanhos bovinos, Patologia clínica cirúrgica de 

grandes animais, Saneamento ambiental, Emergência em medicina veterinária, 

Histopatologia veterinária, Introdução ao metabolismo animal, Programa de abate de 

aves e tecnopatias, Gestão da Qualidade em Agroindústria de Alimentos de Origem 

Animal, Apicultura, Tópicos avançados na utilização de aditivos em dietas de aves e 

suínos, Microbiologia de alimentos, Responsabilidade técnica na indústria de 

alimentos, Aspectos microbiológicos de produtos de origem animal frigorificados. 

Disciplinas aprovadas por unanimidade. Foi discutido e decidido que a oferta 

de todas as disciplinas deve ser discutida nos Departamentos, antes de serem enviadas 

à Coordenação de curso e ao Conselho Diretor. 

 

Item 17 da pauta: Aprovação da carga horária das atividades complementares.  

 Foi aprovado por unanimidade o Quadro de atividades complementares e 

respectivas pontuação para os cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia EVZ/UFG 2018, 

que está disponível na página da EVZ. 

 

Item 18 da pauta: Homologação do projeto de pesquisa  

 “Efeito do estresse calórico e da inclusão de betaína na dieta de suínos em 

crescimento sobre o desempenho animal, a adiposidade subcutânea e os marcadores 

metabólicos”, sob coordenação da Profª. Vivian Vezzoni de Almeida, aprovado no 

Edital Chamada Universal MCTIC/CNPq n. 28/2018. 

 

Item 19 da pauta: Aprovação do projeto de pesquisa  
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 "Detecção de alterações testiculares após insulação em ovinos na EVZ-UFG”, sob 

coordenação da Prof.ª Paula Maria Pires do Nascimento Penido. Aprovado por 

unanimidade. 

 

Item 20 da pauta: Aprovação do projeto de pesquisa  

 "Tilápia do Nilo mantida em diferentes densidades de estocagem e integrada ao 

cultivo de alface em sistema aquapônico de RAFT”, sob coordenação da Prof.ª 

Fernanda Gomes de Paula. Aprovado por unanimidade. 

 

Item 21 da pauta: Aprovação do calendário de reuniões do CD para o ano de 2019 

 

DIA MÊS DIA DA SEMANA 

15 FEVEREIRO Sexta-Feira 

22 MARÇO Sexta-Feira 

26 ABRIL Sexta-Feira 

23 MAIO Quinta-Feira 

28 JUNHO Sexta-Feira 

30 AGOSTO Sexta-Feira 

27 SETEMBRO Sexta-Feira 

18 OUTUBRO Sexta-Feira 

29 NOVEMBRO Sexta-Feira 

13 DEZEMBRO Sexta-Feira 

 

 

************************************************************************************************* 

 


