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

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

 Aos 3 (três) dias do mês de março de 2021, às 10:00 horas, participaram da reunião da 3 

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

de São João del-Rei, por videoconferência, pela plataforma de serviço de conferência 5 

Google Meet, devido à impossibilidade de realização de reunião presencial diante da 6 

pandemia da Covid-19, os seguintes membros nomeados pelo artigo 1º da Portaria nº 7 

493/2020/UFSJ, de 27 de outubro de 2020: a Pró-Reitora de Administração, a Técnica-8 

Administrativa Fernanda Márcia de Lucas Resende, Coordenadora da COESF; o Pró-9 

Reitor de Planejamento, professor Renato da Silva Vieira, Vice-Coordenador da COESF; o 10 

Diretor da Divisão de Projetos e Obras, o Técnico-Administrativo Sérgio Luiz Fernandes 11 

Meloni; o Técnico-Administrativo lotado no Núcleo de Meio Ambiente (NUAMB), 12 

Gustavo Henrique Almeida. Participaram também da reunião, entre os membros variáveis 13 

da COESF, nomeados pelo artigo 2º da Portaria nº 493/2020/UFSJ: a Coordenadora 14 

Administrativa da CACSL, a Técnica-Administrativa Vanessa Cássia Silva Fonseca; os 15 

professores: André Hirsch, Felipe Machado Trombete e Leonardo Henrique de França 16 

Lima, membros da COESF representando o corpo Docente do Campus de Sete Lagoas 17 

(CSL); o aluno Lucas Fernandes Lopes, membro da COESF representando o corpo 18 

Discente do CSL; a Técnica-Administrativa Ana Lúcia Silva, integrante da COESF 19 

representando os Técnicos-Administrativos do CSL, nomeada conforme Portaria nº 20 

511/2020/UFSJ. Ausente: a Docente Anna Sophia Barbosa Baracho, vinculada ao 21 

Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas (DAUAP), integrante da 22 

COESF como membro não variável (artigo 1º, inciso V, da Portaria nº 493/2020/UFSJ), 23 

não tendo, porém, justificado a sua ausência até a presente data. Insta constar em Ata que, 24 

em relação à ausência do Discente Lucas Fernandes Lopes na Primeira Reunião da 25 

COESF/CSL que ocorreu em 04/02/2021, foi verificado que a convocação foi enviada para 26 

e-mail com erro de digitação, não chegando ao seu conhecimento (foi enviada 27 

para lucasflores1720@gmail.com, quando deveria ter sido enviada para lucasflopes1720 28 

@gmail.com). Além da convocação aos membros da COESF, foi enviado convite ao 29 

professor Júlio Onésio Ferreira Melo, do Corpo Docente do DECEB, solicitante do espaço 30 

físico especificado na pauta, entretanto, não participou da reunião e não apresentou 31 

justificativa. A Coordenadora da COESF deu início aos trabalhos solicitando a permissão 32 
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para realizar a gravação da reunião e, havendo o consentimento de todos os participantes, 33 

procedeu-se à gravação. 1- “Expediente”: Na sequência, dando início aos informes, a 34 

Coordenadora da COESF ressaltou a forma desordenada com que as unidades do CSL 35 

estão apresentando as suas demandas de espaço físico. Apontou os artigos 13 e 14 da 36 

Resolução nº 033/2019/UFSJ/CONDI que estabelecem quais unidades estão autorizadas a 37 

apresentar os pedidos de espaço físico, centralizando o recebimento das demandas das suas 38 

subunidades e precedendo à análise de mérito das solicitações, bem como a forma de envio 39 

desses pedidos à COESF. A Coordenadora propôs a implantação imediata do que 40 

estabelece a Resolução neste quesito e todos se manifestaram favoravelmente. Definiu-se 41 

que as solicitações já existentes deverão ser reapresentadas em conformidade com a forma 42 

estabelecida nos artigos citados. A Coordenadora da COESF propôs que as unidades 43 

taxativamente elencadas no caput do artigo 13 sejam orientadas para enviarem Memorando 44 

Eletrônico via SIPAC para a Pró-Reitoria de Administração (PROAD) com as solicitações 45 

de espaço físico. A PROAD cuidará de levar as demandas ao conhecimento prévio dos 46 

membros da COESF através de seus e-mails pessoais, para que se defina quem será o (a) 47 

relator (a) de cada uma das reuniões. A servidora Vanessa, Coordenadora da CACSL ficou 48 

com a responsabilidade de comunicar às chefias dos Departamentos as informações quanto 49 

à padronização na forma de envio das demandas que deverá ocorrer com até 15 (quinze) 50 

dias de antecedência de cada reunião da COESF, sendo instruídas com a manifestação 51 

quanto ao mérito, com a infraestrutura necessária no espaço e com a ordem de prioridade 52 

no atendimento a nível da própria unidade, caso seja mais de uma demanda apresentada.  53 

2- “Apresentação da Pauta”: A Coordenadora apresentou a pauta que trata da solicitação 54 

de espaço físico no Prédio Principal para ser destinado ao Laboratório Geral de Química e 55 

ressaltou que, nas proximidades desta reunião, foram enviados outros pedidos de espaço 56 

físico a integrantes da COESF, como a demanda dos Técnicos do CSL e de Docentes do 57 

DEALI. 3- “Discussões da Pauta”: Diante das tratativas e definições quanto à 58 

padronização em relação à forma de envio das solicitações de espaço físico anteriores e 59 

atuais, para que sejam reenviadas em conformidade com o que estabelece a Resolução 60 

033/2019/UFSJ/CONDI, a Coordenadora da COESF sugere que não seja discutida nesta 61 

reunião a pauta proposta, com o objetivo de analisá-la juntamente com as demais 62 

necessidades de espaço físico existentes no CSL. Professor Renato, Vice Coordenador da 63 

COESF, pensando na otimização do atendimento das demandas de espaço físico do CSL, 64 
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foi levantada a questão do prédio do NIA, que está em regime de Comodato com a UFSJ e 65 

que, porém, necessita de reparos. Entretanto, a UFSJ é limitada para realizar reforma de 66 

maior porte e melhorias neste prédio pelo fato de não pertencer ao seu patrimônio. 67 

Ressaltou, porém, que ainda não se tem conhecimento de quando, exatamente, poderão ser 68 

iniciados os reparos necessários. Quanto à competência do Relator de cada uma das 69 

reuniões e/ou cada uma das pautas, tratou-se que lhe caberá o estudo dos espaços possíveis 70 

para o atendimento das respectivas demandas, colocando para a COESF, em reunião, as 71 

possibilidades levantadas, quando serão, então, discutidas para que sejam decididos os 72 

direcionamentos apropriados. Para tanto, recomenda-se ao Relator que busque informações 73 

com servidores que detém o conhecimento quanto às informações a serem levantadas. Para 74 

contribuir com o trabalho da COESF, a Coordenadora Administrativa da CACSL, Vanessa, 75 

que também integra esta Comissão, apresentará o levantamento realizado dos espaços 76 

físicos atualmente disponíveis no CSL. Finalizadas as discussões, às 10h57min, a 77 

Coordenadora da COESF encerrou a reunião. Para constar, eu, Bruna Cristina Chaves, 78 

Secretária Executiva da Pró-Reitoria de Administração, lavrei a presente ata, que, se 79 

aprovada, será assinada por todos os participantes da reunião. São João del-Rei, 03 de 80 

março de 2021.  81 

Téc.-Adm. Fernanda Márcia de Lucas Resende 82 
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