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Ata da Primeira Reunião da Comissão de Espaço Físico (COESF) do Campus de 1 

Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del-Rei. 2 

 Aos 4 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2021, às 9 horas e 30 minutos, participaram 3 

da reunião da Comissão de Espaço Físico (COESF) do Campus de Sete Lagoas da 4 

Universidade Federal de São João del-Rei, por videoconferência, pela plataforma de 5 

serviço de conferência Google Meet, devido à impossibilidade de realização de reunião 6 

presencial diante da pandemia da Covid-19, os seguintes membros nomeados pelo 7 

artigo 1º da Portaria nº 493/2020/UFSJ, de 27 de outubro de 2020: a Pró-Reitora de 8 

Administração, a Técnica-Administrativa Fernanda Márcia de Lucas Resende, 9 

Voordenadora da COESF; o Pró-Reitor de Planejamento, professor Renato da Silva 10 

Vieira, Vice-Coordenador da COESF; o Diretor da Divisão de Projetos e Obras, o 11 

Técnico-Administrativo Sérgio Luiz Fernandes Meloni; o Técnico-Administrativo 12 

lotado no Núcleo de Meio Ambiente (NUAMB), Gustavo Henrique Almeida. 13 

Participaram também da reunião, entre os membros variáveis da COESF, nomeados 14 

pelo artigo 2º da Portaria nº 493/2020/UFSJ: a Coordenadora Administrativa da 15 

CACSL, a Técnica-Administrativa Vanessa Cássia Silva Fonseca; os Docentes André 16 

Hirsch, Felipe Machado Trombete e Leonardo Henrique de França Lima, membros da 17 

COESF representando o Campus de Sete Lagoas (CSL); a Técnica-Administrativa Ana 18 

Lúcia Silva, integrante da COESF representando o CSL, nomeada conforme Portaria nº 19 

511/2020/UFSJ. Ausentes: a Docente lotada em formação em arquitetura ou engenharia 20 

civil, a professora Anna Sophia Barbosa Baracho vinculada ao Departamento de 21 

Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas, integrante da COESF, apresentando 22 

justificativa; e o Discente Lucas Fernandes Lopes, membro da COESF representando o 23 

CSL, que não apresentou justificativa. Além dos membros da COESF, participaram 24 

também da reunião: o Docente Anderson Oliveira Latini, professor responsável pelo 25 

projeto da empresa pré-incubada BROTÔBAMBU; o Docente Paulo Afonso Granjeiro, 26 

atual Coordenador do Núcleo de empreendedorismo e Inovação Tecnológica (NETEC) 27 

e da Incubadora de Empresas (INDETEC) da UFSJ; o Docente Leonardo Lucas 28 

Carnevalli Dias, Chefe do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB). A 29 

Coordenadora da COESF deu início aos trabalhos solicitando a permissão para realizar 30 

a gravação da reunião e, havendo o consentimento de todos os participantes, procedeu-31 

se à gravação. Na sequência, a Coordenadora apresentou a Resolução nº 32 
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033/2019/CONSU que reestrutura a Comissão de Espaço Físico da UFSJ e dá outras 33 

providências, bem como a Portaria de nomeação dos novos integrantes da COESF. 34 

Apresentou também a estrutura da reunião que seria dividida em três partes, sendo: 35 

expediente, destinada à discussão e apresentação da ata da sessão anterior e os informes, 36 

uma segunda parte, na qual a pauta é apresentada, e uma terceira parte envolvendo 37 

discussões sobre os itens da pauta. 1- “Expediente”: não havendo ata de sessão anterior 38 

para discussão e aprovação, já que esta é a primeira reunião da COESF/CSA, a 39 

Coordenadora deu abertura aos informes, iniciando as tratativas com uma proposta para 40 

um calendário com datas previstas para as próximas reuniões da COESF/CSA, 41 

sugerindo uma reunião a cada dois meses, ocorrendo nas primeiras quartas-feiras, mês 42 

sim, mês não e, em sendo necessário, convocar-se-ão reuniões extraordinárias. Com a 43 

concordância de todos, fixou-se, a princípio, o calendário de reuniões da COESF/CSL 44 

nos dias 03/03/2021, 05/05/2021, 07/07/2021, 1º/09/2021 e 03/11/2021, à princípio às 45 

10:00h. Seguindo nos informes, a Coordenadora ressaltou aos demais participantes que 46 

a COESF é uma Comissão consultiva da Reitoria, cabendo à Reitoria toda e qualquer 47 

decisão que envolve a pauta. 2- “Apresentação da Pauta”: a Coordenadora apresentou 48 

a pauta, cuja demanda envolvem duas tratativas, sendo: as questões que envolvem o 49 

projeto BROTÔBAMBU e INDETEC/NETEC, e, a saída do DECEB do prédio do NIA. 50 

Na sequência, passou a palavra à Vanessa, Coordenadora Administrativa da CACSL, 51 

para especificação da pauta. Com a palavra, Vanessa informou que, como primeira 52 

tratativa da pauta, em relação ao projeto da pré-incubada BROTÔBAMBU, a demanda 53 

apresentada de espaço físico é uma área para construção de um galpão. Feitos os 54 

estudos técnicos de qual seria o local mais adequado dentro do campus, chegou-se à 55 

conclusão e ficou pré-definido que seria próximo ao galpão de máquinas, em frente ao 56 

viveiro e ao lado de uma estufa. Quanto à primeira tratativa da pauta, o professor 57 

Anderson Oliveira Latini apresentou o projeto da empresa BROTÔBAMBU e todos os 58 

benefícios que serão colhidos em um panorama geral e ressaltou que, para a construção 59 

do galpão não sairá recurso algum da UFSJ e que a empresa tem um tempo limite para 60 

ficar dentro da UFSJ, quando, então, o galpão ficará para a Universidade. Quanto à 61 

segunda tratativa da pauta, em relação à transferência do DECEB para um local que 62 

melhor atendesse às necessidades do Departamento, Vanessa informou que a 63 

possibilidade dessa transferência para outro local surgiu com as diversas demandas 64 
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apresentadas pelo Departamento para adequação do espaço físico do prédio do NIA, 65 

que, por ser não ser patrimônio da Universidade (Contrato de Comodato), a UFSJ fica 66 

limitada para realizar modificações vultosas. Em reuniões anteriores, inclusive com a 67 

Reitoria, os posicionamentos têm sido positivos em relação à mudança do DECEB para 68 

o terceiro andar do Pavilhão, sendo o NIA destinado à parte administrativa do campus, 69 

bem como as empresas juniores. Com a palavra, o professor Leonardo Lucas Carnevalli 70 

Dias, Chefe do DECEB, apresentou o problema histórico do DECEB, tendo em vista a 71 

sua instalação no prédio do NIA desde que foi criado. Ressaltou que, apesar de o 72 

terceiro andar do Pavilhão não ser a instalação perfeita, é o que melhor atenderia ao 73 

DECEB no momento. A Coordenadora da COESF ressaltou o objetivo quanto a essa 74 

segunda tratativa da pauta é apenas no sentido de levar o assunto ao conhecimento da 75 

COESF, uma vez que essas alterações já vêm sendo tratadas anteriormente pela 76 

Reitoria. Foi levantada uma demanda do professor Júlio Onésio Ferreira Melo, do 77 

Corpo Docente do DECEB, porém todos concordaram que deveria ser pauta de outra 78 

reunião da COESF, inclusive contando com a participação do professor Júlio. Diante 79 

disso, a Coordenadora Fernanda solicitou ao professor Leonardo Lucas, Chefe do 80 

DECEB, que oriente o professor Júlio no sentido de enviar Memorando Eletrônico para 81 

PROAD apresentando a sua demanda, para que possa ser incluída na pauta da próxima 82 

reunião da COESF/CSL. 3- “Discussões da Pauta”: A Coordenadora abriu espaço para 83 

o início das discussões em relação à primeira tratativa da pauta. O Professor Paulo 84 

Afonso Granjeiro, atual Coordenador do NETEC e do INDETEC) da UFSJ, apresentou-85 

se inteiramente favorável ao projeto e reconhecedor dos benefícios que serão trazidos 86 

em diversas searas, informando que, a empresa BROTÔBAMBU, quando incubada, 87 

terá todo o apoio do NETEC/INDETEC. Na sequência, o professor Renato, Vice-88 

Coordenador da COESF e Pró-Reitor de Planejamento, informou que, quando a Pró-89 

Reitoria de Planejamento (PPLAN) tomou conhecimento dessa demanda, pediu análise 90 

da PROJU se seria necessário algum instrumento jurídico para validar a utilização do 91 

espaço físico neste caso. A resposta da PROJU foi no sentido de que não há necessidade 92 

de uma acordo específico para uso da área, por já estar previsto no Termo de Adesão ao 93 

Programa de Incubação de Empresas das UFSJ para pré-incubação assinado entre a 94 

BROTÔBAMBU e a UFSJ por meio da INDETEC. O técnico-Administrativo Gustavo 95 

Henrique Almeida, responsável pelo NUAMB, destacou a importância do projeto 96 
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principalmente por ser a partir do uso de produto de caráter sustentável e questionou se 97 

o projeto tem a previsão de disponibilização de materiais para a UFSJ. Em resposta, o 98 

professor Anderson Oliveira Latini informou que, apesar de não estar previsto, e, em 99 

que pese o objetivo da BROTÔBAMBU ser, prioritariamente, a venda dos seus 100 

produtos, é possível sim considerar a hipótese dependendo da quantidade demandada do 101 

produto e, estando ao alcance, em dado momento, a realização desse atendimento. 102 

Finalizadas as discussões, a Coordenadora deu início à votação, que, por unanimidade 103 

foi favorável ao atendimento da demanda apresentada pelo professor Anderson Oliveira 104 

Latini para atendimento das necessidades do projeto da BROTÔBAMBU. Diante disso, 105 

a Coordenadora comunicou que a demanda passará pela apreciação da Reitoria. Neste 106 

momento, os professores Anderson Oliveira Latini e Paulo Afonso Granjeiro deixaram 107 

a videoconferência. Às 10h24min, esgotada a pauta e nada mais havendo para ser 108 

tratado, a Coordenadora da COESF encerrou a reunião. Para constar, eu, Bruna Cristina 109 

Chaves, Secretária Executiva da Pró-Reitoria de Administração, lavrei a presente ata, 110 

que, se aprovada, será assinada por todos os participantes da reunião. São João del-Rei, 111 

04 de fevereiro de 2021.  112 

Téc.-Adm. Fernanda Márcia de Lucas Resende 113 

Prof. Renato da Silva Vieira 114 

Téc.-Adm. Sérgio Luiz Fernandes Meloni 115 

Téc.-Adm. Gustavo Henrique Almeida 116 

Téc.-Adm. Vanessa Cássia Silva Fonseca 117 

Prof. André Hirsch 118 

Prof. Felipe Machado Trombete 119 

Prof. Leonardo Henrique de França Lima 120 

Téc.-Adm. Ana Lúcia Silva 121 

Prof. Anderson Oliveira Latini 122 

Prof. Paulo Afonso Granjeiro 123 

Prof. Leonardo Lucas Carnevalli Dias 124 


