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 ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO DIA 11/11/11. 

 Ata da 500ª (quingentésima) reunião do Departamento de Agricultura da Universidade Federal de 
Lavras, realizada no Centro de Integração Universitária - CIUNI da Pró-Reitoria de Assuntos 
Acadêmicos e Comunitários - PRAEC, no dia onze de novembro de dois mil e onze, com início às 
vinte horas e quarenta minutos, sob a presidência do Prof. Gabriel José de Carvalho, Chefe do 
Departamento e com a presença dos Professores: Adriano Teodoro Bruzi, Antônio Alves Soares, 
Antônio Carlos Fraga, Antônio Decarlos Neto, Antônio Nazareno Guimarães Mendes, Carlos 
Maurício Paglis, Fabrício Silva Coelho, Itamar Ferreira de Souza, João Almir Oliveira, Luciane 
Vilela Resende, Luiz Antônio Augusto Gomes, Luiz Antônio de Bastos Andrade, Maria Laene 
Moreira de Carvalho, Messias José Bastos de Andrade, Moacir Pasqual, Nilton Nagib Jorge Chalfun, 
Patrícia Duarte de Oliveira Paiva, Pedro Milanez de Rezende, Rafael Pio, Renato Mendes 
Guimarães, Renzo Garcia Von Pinho, Rovilson José de Souza, Rubens José Guimarães, Samuel 
Pereira de Carvalho, Virgílio Anastácio da Silva, Wagner Pereira Reis, Wilson Magela Gonçalves, 
dos representantes dos técnicos administrativos: Evânio Silva Ribeiro, Paulo César de Melo, Simone 
dos Santos Dias, e da representante dos discentes da pós-graduação: Dâmiany Pádua Oliveira e 
demais convidados, para tratar dos assuntos constantes em pauta. 1) Abertura da Reunião: 
Inicialmente o professor Gabriel José de Carvalho  agradeceu a presença do Reitor, professor 
Antônio Nazareno Guimarães Mendes, do Vice-Reitor Professor José Roberto Soares Scolforo, Pró-
Reitores e Assessores, e dos demais presentes. Em seguida convidou os professores Fábio Pereira 
Cartaxo e João Márcio de Carvalho Rios para compor a mesa e auxiliar na condução dos trabalhos. 
Na sequência o professor Gabriel esclareceu que a reunião teria caráter comemorativo, frisando a 
importância do Departamento na história da Universidade Federal de Lavras. 2) Leitura da Ata da 
Primeira Assembleia do Departamento de Agricultura. O professor Gabriel solicitou ao professor 
João Márcio de Carvalho Rios que fizesse a leitura da Ata da Primeira Assembleia do Departamento 
de Agricultura ocorrida em seis de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis, com o propósito de 
eleger o chefe, subchefe e secretário da assembleia, lembrando que esta fora redigida por ele, 
primeiro secretário eleito. Após leitura da ata o professor Gabriel solicitou uma salva de palmas 
para simbolizar a aprovação da mesma. 2) Histórico do DAG. O professor Gabriel salientou que a       
história do Departamento de Agricultura se confunde com a história da Universidade,  



 mas que apresentaria um breve relato do Departamento a partir de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e seis, data da sua criação após a federalização da então Esal ocorrida em mil novecentos e 
sessenta e quatro. Enfatizou que antes dessa data o professor Jaziel Rezende teve um papel 
importantíssimo na direção do  Departamento. Em Seguida o professor Gabriel exibiu a 
apresentação de fotos e dados da evolução do Departamento de Agricultura de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e seis até a data atual. Após a apresentação o professor Gabriel passou a 
palavra para o professor Fábio Pereira Cartaxo que relatou sua emoção ao assistir a apresentação, 
principalmente por lembrar do risco desta Universidade ter sido fechada, e que graças a insistência 
de vários professores empenhados, inclusive seu pai que também foi professor na UFLA, terem 
conseguido que ela permanecesse em Lavras. Na sequência o professor Gabriel passou a palavra 
para o professor João Márcio que registrou seu contentamento em participar deste momento 
histórico do Departamento. Citou o processo de eleição que está se iniciando na UFLA e a 
importância de uma boa escolha dos novos dirigentes que serão responsáveis pela Universidade nos 
próximos quatro anos. O professor João Márcio agradeceu ao professor Gabriel pela sua excelente 
condução da chefia do Departamento, pela realização desta assembleia com pauta comemorativa, e a 
todos pela oportunidade de participação neste momento histórico. 3) Homenagens. O professor 
Gabriel convidou o Magnífico Reitor Antônio Nazareno Guimarães Mendes para fazer a entrega das 
placas de homenagens aos professores Fábio Pereira Cartaxo e João Márcio Carvalho Rios, que 
estiveram presentes na Primeira Assembleia do Departamento. A homenagem foi pelos relevantes 
serviços prestados ao Departamento de Agricultura. Na sequência foram homenageados o Professor 
Nilton Nagib Jorge Chalfun e os Técnicos Administrativos Antônio Avelino, Mário José de Oliveira 
e Vera Lúcia Botelho, por serem o docente e os servidores mais antigos em atividade. 5) 
Agradecimentos: O professor Gabriel agradeceu a equipe que contribuiu para a realização do 
evento, Professora Patrícia Duarte de Oliveira Paiva, Professor Renato Mendes Guimarães, 
Professor José Caetano Vieira Neto, a doutoranda Dâmiany Pádua Oliveira, o administrador Evânio 
Silva Ribeiro e a secretária Simone dos Santos Dias pela brilhante organização. Após os 
agradecimentos o professor Gabriel convidou a todos para participarem de um coquetel.  Às vinte e 
uma horas e quarenta e cinco minutos, sem mais o que tratar, encerrou-se a assembleia e, para 
constar eu, Simone dos Santos Dias, secretária, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e 
pelos demais presentes. 


