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

da Universidade Federal de São João del-Rei. 2 

 Aos 5 (cinco) dias do mês de maio de 2021, com início às 10 horas e 07 minutos, participaram da 3 

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

Federal 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 pandemia da 6 

Covid-19, os seguintes integrantes nomeados pelo artigo 1º da Portaria nº 493/2020/UFSJ, de 27 de 7 

outubro de 2020: a Pró-Reitora de Administração, a Técnica-Administrativa Fernanda Márcia de 8 

Lucas Resende, Coordenadora da COESF; o Pró-Reitor de Planejamento, professor Renato da Silva 9 

Vieira, Vice-Coordenador da COESF; o Técnico-Administrativo lotado no Núcleo de Meio 10 

Ambiente (NUAMB), Gustavo Henrique Almeida; a Docente lotada em formação em arquitetura ou 11 

engenharia civil, a professora Anna Sophia Barbosa Baracho vinculada ao Departamento de 12 

Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas. Participaram também da reunião, entre os membros 13 

variáveis 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 Docentes 15 

André Hirsch (DCIAG), Felipe Machado Trombete (DEALI) e Leonardo Henrique de França Lima 16 

(DECEB), membros da COESF representando o Campus de Sete Lagoas (CSL). Participou também 17 

a Técnica-Administrativa Ana Lúcia da Silva Araújo, integrante da COESF como membro variável 18 

representando o CSL, nomeada conforme Portaria nº 511/2020/UFSJ. Ausentes os seguintes 19 

integrantes: o Diretor da Divisão de Projetos e Obras, o Técnico-Administrativo Sérgio Luiz 20 

Fernandes Meloni e o Discente Lucas Fernandes Lopes, membro da COESF representando o CSL; 21 

ambos não apresentaram justificativa. Registra-se que não houve solicitação por parte dos 22 

interessados pelas demandas apresentadas para que participassem desta reunião. 1- 23 

“Expediente; apresentação e aprovação da pauta”: Na sequência, considerando que não há ata 24 

de sessão anterior pendente de discussão e aprovação, na forma do artigo 9º da Resolução nº 25 

033/2019/CONSU, Fernanda, a Coordenadora da COESF, dando início aos informes, comunicou 26 

sobre a extensão da pauta para esta reunião, sendo composta por diversas demandas apresentadas 27 

por três unidades do CSL através de Memorandos Eletrônicos, em conformidade com a 28 

padronização para apresentação de demanda de espaço físico que restou definida na Segunda 29 

Reunião da COESF/CSL ocorrida em 03/03/2021. Especificou que as três unidades demandantes 30 

são: Departamento de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB), Memorando Eletrônico nº 13/2015-31 

DECEB; Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG), Memorando Eletrônico nº 27/2021-32 

DCIAG; Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI), Memorando Eletrônico nº 7/2021-33 

DEALI, aprovando, assim, a pauta para esta reunião. Em seguida, solicitando a permissão dos 34 
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participantes para realizar a gravação da reunião e, havendo o consentimento de todos, iniciou-se a 35 

captura de som e imagem às 10h10min, passando, na sequência, a palavra para a Coordenadora 36 

Administrativa do CSL, a quem já havia designado como relatora desta reunião. Com a palavra, 37 

Vanessa (CACSL) informou que especificaria a pauta pontuando as demandas na ordem 38 

cronológica com que foram apresentadas e que manifestaria o seu parecer sobre cada uma delas, 39 

sugerindo a discussão pontual pela comissão. 2 - “Especificação da Pauta e discussões”: às 10 40 

horas e 12 minutos, iniciando pelas demandas apresentadas pelo DECEB, através do Memorando 41 

Eletrônico nº 13/2021 de 12 de abril de 2021, Vanessa (CACSL) fez a leitura do primeiro item do 42 

memorando em referência: 1) “Delimitação de uma área de Cerrado para conservação e 43 

manutenção de espécies nativas, e também a delimitação de uma área para o plantio de espécies 44 

exóticas que são utilizadas em aulas práticas de disciplinas de Sistemática Vegetal e Dendrologia. 45 

Como sugestão, a área de Cerrado abaixo dos prédios de laboratórios e Restaurante Universitário 46 

para a conservação de espécies nativas, e a área de preservação na margem da lagoa para o 47 

plantio de espécies exóticas.” Vanessa (CACSL) conta que o CSL recebeu a visita de um Promotor 48 

de Justiça recentemente que sugeriu a construção de algo voltado para a educação ambiental nessa 49 

área de Cerrado (mata fechada). Foi, então, realizada reunião com os professores Paulo (solicitante 50 

da demanda acima, item “1”), Leila, Marina, Aline e Glauciana para discussão sobre a implantação 51 

de uma área de preservação, com identificação das espécies e instalação de trilhas. Junto com o 52 

parecer da COESF o projeto será apresentado à Reitoria. Quanto à solicitação referente ao plantio 53 

de espécies exóticas na lagoa, considerando que a lagoa e seu entorno é uma área de preservação, a 54 

forma de uso seria por meio do plantio de espécies exóticas que atenderiam as demandas de 55 

disciplinas como Dendrologia e Sistemática Vegetal. Vanessa (CACSL) colocou a solicitação para 56 

análise da Comissão. O professor Renato (Vice-Coordenador da COESF) projetou o espaço aéreo 57 

do CSL para mostrar o exato local das áreas em referência e manifesta que tem dúvidas quanto à 58 

possibilidade legal do plantio de espécies exóticas em área de preservação permanente. André 59 

(DCIAG) confirma que realmente não podem ser plantadas em área de preservação permanente 60 

espécies exóticas puramente, porém, mesclando com espécies nativas é legalmente possível, porém 61 

não recorda a proporção. Quanto ao plantio de espécies exóticas, Gustavo (NUAMB) manifesta seu 62 

entendimento no sentido que o projeto deve passar pela aprovação do Instituto Estadual de Florestas 63 

(IEF) para aprovação dessa intervenção ambiental a que se pretende. Renato (Vice-Coordenador da 64 

COESF) sugere que, primeiramente, seja realizado um projeto de recuperação nativa da área 65 

degradada, podendo verificar a proporção legal de plantio de espécies exóticas, a fim de resolver o 66 

passivo ambiental do campus. Sugere também que esse plantio de espécies exóticas seja feita 67 

próximo ao Horto de Plantas Medicinais, para, futuramente, sendo necessária a construção de 68 



3 
 

alguma estrutura, que pudesse uma única estrutura atender as duas áreas de campo. André (DCIAG) 69 

pergunta se foi levantada a hipótese de esse plantio para atendimento às aulas práticas ocorrer na 70 

Fazenda Experimental em Jequitibá. Renato (Vice-Coordenador da COESF) esclarece que, apesar 71 

da excelente capacidade da Fazenda, seria inviável em razão da distância do CSL (32 km), pois o 72 

tempo da aula se esgota com o deslocamento. O plantio dentro do CSL é necessário para favorecer a 73 

logística para a realização das aulas práticas. Diante das discussões, Fernanda, a Coordenadora da 74 

COESF, sugere à Comissão o seguinte encaminhamento: quanto à conservação e manutenção de 75 

espécies nativas, conceder parecer favorável ao DECEB delimitando a região abaixo dos prédios de 76 

laboratórios e do Restaurante Universitário; quanto ao pedido de uma área para o plantio de 77 

espécies exóticas, propor ao DECEB um espaço próximo ao Horto de Plantas Medicinais. Com a 78 

concordância unânime da Comissão, Vanessa (CACSL) prossegue para a segunda da demanda do 79 

DECEB. 2) “Requisição de uma sala para a Indetec (Incubadora de Empresas da UFSJ) - Não há 80 

uma dimensão de área específica. Como sugestão alguma sala no NIA que apresente divisão ou 81 

possa ser dividida em pequenas salas e que fiquem a disposição para o atendimento das empresas 82 

incubadas e que permitam também um espaço reservado para reuniões. A infraestrutura necessária 83 

são pontos de internet e telefone.” Enquanto Coordenadora Administrativa da CACSL, Vanessa 84 

expõe que esta solicitação fica condicionada à transferência da área administrativa para o prédio do 85 

NIA, que só irá acontecer depois da descida do DECEB para o Pavilhão e, esclarece que, a descida 86 

do DECEB aguarda a finalização do projeto de adequação e a transferência do Administrativo 87 

aguarda a reforma do telhado. Leonardo (DECEB) perguntou se haveria outra sala no campus que 88 

poderia ser proposta ao DECEB, que não estivesse condicionada à transferência do administrativo, 89 

para atendimento desta demanda. Vanessa (CACSL) esclareceu que atualmente não há essa 90 

disponibilidade no CSL. Renato (Vice-Coordenador da COESF) sugeriu o arquivamento deste 91 

pedido para ser colocado como primeiro ponto de pauta, a ser deliberado por esta Comissão, após a 92 

descida do DECEB e a transferência do administrativo para o NIA. A Coordenadora da COESF 93 

abriu a votação para registro e análise desta demanda do DECEB como primeira da pauta quando 94 

resolvidas essas condicionantes e a concordância pelos integrantes da Comissão foi unânime. 95 

Vanessa passou, então, à terceira demanda do DECEB: 3) “Sala multiusuário para preparo de 96 

amostras na área de Química - sala com cerca de 30 m2. A sala atenderá ao preparo de amostras 97 

para análises química, já dispondo dos equipamentos (2 Destiladores para o reaproveitamento de 98 

solventes orgânicos, 2 Rotaevaporadores; 1 Aparelho de osmose reversa; 1 Destilador de água; 1 99 

Estufa de circulação de ar; 1 Balança analítica, 1 Banho maria). Serão necessárias apenas as 100 

adequações elétricas e hidráulicas.” Como relatora, Vanessa (CACSL), diante da atual 101 

indisponibilidade de uma sala para criação dessa sala multiusuário e, tendo em vista o espaço 102 
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recentemente concedido ao DECEB, inclusive com um laboratório a mais do que eles tinham, 103 

sugere que seja adaptada uma antessala para funcionar como sala multiusuário. Leonardo (DECEB) 104 

sugere que sejam chamados para participarem da reunião da COESF o interessado e a chefia 105 

departamental do DECEB para que fosse exposta a possibilidade de adaptação considerada e, de 106 

imediato, a análise do Departamento quanto ao proposto. Renato (Vice-Coordenador da COESF) 107 

manifesta sua preocupação em relação à criação de novos espaços, no sentido de estarem ou não de 108 

acordo com o Projeto Político-Pedagógico dos cursos, que é feito pela PROEN e que vai para o 109 

Senso, e que impacta no custeio da Universidade e, não estando previsto no PPC, perde-se o 110 

controle orçamentário, pois há uma aumento das despesas sem previsão. Leonardo (DECEB) 111 

manifesta que acredita que as despesas com equipamentos e insumos já houve esse tipo de previsão 112 

e ressalta a importância do convite ao interessado e ao chefe departamental para uma discussão 113 

dinâmica. Renato (Vice-Coordenador da COESF) atentou para a necessidade de levantamento de 114 

custos que envolvem a criação e manutenção de novos espaços. Fernanda, Coordenadora da 115 

COESF, ressaltou que esses dados relacionados a custos deverão ser levantados pelos relatores 116 

designados para as futuras reuniões. Fernanda, então, colocou em votação a sugestão do Leonardo 117 

(DECEB) para convidar o interessado o Chefe do DECEB para a próxima reunião da COESF e 118 

houve a concordância unânime da Comissão. Vanessa (CACSL) passou a relatar a quarta demanda 119 

do DECEB: 4) “Sala para apoio ao projeto de Astronomia - sala com cerca de 9 m2 - Tem por 120 

finalidade o apoio a atividades do projeto de extensão em Astronomia, e deve atender a instalação 121 

de dois computadores e o armazenamento dos equipamentos de astronomia.” Vanessa manifesta 122 

que possivelmente esta proposta não está no PPC e pede a análise da Comissão. Renato (Vice-123 

Coordenador da COESF) aponta outras preocupações relacionadas ao fato de que o atendimento 124 

com a concessão de espaço físico para projetos específicos, certamente abrirá precedentes para que 125 

outros projetos passem a demandar espaços, e, caso isso ocorra, será impossível o atendimento 126 

igualitário, tendo em vista a escassez de espaço físico no CSL. Então, sugere que, ao invés de 127 

conceder espaços nesses casos, seria válida a análise de tentativa de adaptação do laboratório 128 

correlato à matéria da demanda, para atendimento das necessidades do projeto demandante. Renato 129 

(Vice-Coordenador da COESF) propõe, então, que esta demanda seja reprovada pela Comissão, 130 

não sendo concedido o espaço específico, porém, que seja proposto ao demandante a adequação do 131 

laboratório de temática correlata com a inclusão de armários e bancadas suficientes e compatíveis 132 

com o espaço do laboratório para armazenamento dos equipamentos e instalação dos computadores. 133 

Fernanda, Coordenadora da COESF, ao consultar a Comissão sobre a sugestão dada pelo Renato 134 

(Vice-Coordenador da COESF), constatou concordância unânime entre os integrantes. Encerradas 135 

as demandas do DECEB, seguindo a ordem cronológica, às 11 horas e 09 minutos, Vanessa 136 
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(CACSL) passa a relatar as demandas do DCIAG, apresentadas por meio do Memorando 137 

Eletrônico nº 27/2021-DCIAG de 13 de abril de 2021, sendo a primeira demanda: 1) “Espaço físico 138 

para Laboratório de Plantas Medicinais - Responsável pela solicitação Profa. Leila - A princípio 139 

seria no 3º andar do prédio principal. Antiga sala POEX/PROAD. Neste local serão desenvolvidas 140 

atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS 141 

que poderão atender a todos os cursos do campus Sete Lagoas (Eng. Agronômica, Eng. Florestal, 142 

Bacha. Interdiciplinar de Biossistemas e Eng. Alimentos).” Vanessa expõe que foi acordado entre 143 

os Chefes dos Departamentos e a Coordenadoria Administrativa do CSL que esta demanda poderá 144 

ser atendida depois que o Administrativo for transferido para o prédio do NIA. Renato (Vice-145 

Coordenador da COESF) ressalta que a importância de o relator designado verificar no Projeto 146 

Político-Pedagógico se existe previsão de laboratório para esta finalidade. A Coordenadora da 147 

COESF, Fernanda, propõe o registro da demanda para análise pela COESF após a transferência do 148 

Administrativo para o NIA. Por unanimidade a Comissão foi favorável. Vanessa (CACSL) 149 

prosseguiu lendo a segunda demanda do DCIAG. 2) “Espaço físico para os Técnicos - Responsável 150 

pela solicitação Chefes de departamento - A justificativa para esta sala é a questão de 151 

Insalubridade. Os técnicos não devem ficar nos laboratórios quando não estão em atividade, de 152 

forma a minimizar riscos. Área deve ser o equivalente a 6 m² por pessoa.” Vanessa (CACSL) 153 

manifesta que, da mesma forma, esta demanda poderá ser atendida após a transferência do 154 

Administrativo para o prédio do NIA. Ponderou-se a importância da providência, visto que não há 155 

antessala nos laboratórios, nem outro local apropriado para que os técnicos realizem seus trabalhos 156 

administrativos. A Coordenadora da COESF propõe que esta demanda também seja registada e 157 

analisada pela Comissão após a transferência da Administração para o NIA. A comissão concordou 158 

por unanimidade. Prosseguindo, a relatora Vanessa (CACSL) realizou a leitura da terceira demanda 159 

do DCIAG: 3) “Sala para professores do DCIAG. Responsável pela solicitação Chefe do DCIAG. 160 

Justificativa: Trazer os professores para dentro do Departamento de forma a reunir a equipe e dar 161 

melhores condições de trabalho aos docentes Silvestre, Cidália e Leila. Hoje o Prof. Silvestre 162 

divide sala com três Técnicos do DCIAG e a secretaria do Departamento. A Professora Cidália 163 

ocupa espaço de outro departamento, o DEFLO e a Profa. Leila ocupa espaço que hoje é destinado 164 

ao grupo de estudos, o Guayi. Infraestrutura necessária: divisórias, adaptação da rede elétrica, 165 

internet e telefone. Área necessária 32 m2.” Assim como a demanda anterior, Vanessa (CACSL) 166 

expõe que esta poderá ser atendida após a transferência do Administrativo para o prédio do NIA, 167 

pois o local de interesse atende atualmente a três técnicos de laboratório que serão transferidos para 168 

a sala da Biblioteca, sendo possível a relocação dos professores para este local. Fernanda, 169 

Coordenadora da COESF, ao consultar a Comissão sobre o registro e análise desta demanda após 170 
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resolução da condicionante, constatou a aprovação unânime. A relatora Vanessa (CACSL) 171 

prosseguiu com a quarta demanda do DCIAG: 4) “Sala para a Chefia do DCIAG, com antessala 172 

para a secretaria. Responsável pela solicitação Chefe do DCIAG. Justificativa: A sala de 173 

secretaria está em um mesmo espaço partilhado com professores e técnicos. É um espaço reduzido, 174 

que impede a guarda e arquivamento de processos, o que são feitos em armários que ficam em 175 

outro espaço, gerando dificuldades quanto à organização. Outra situação é o chefe não ter uma 176 

sala com privacidade para tratar de assuntos mais restritos. Todos os Docentes que assumirem a 177 

chefia, é o que acontece hoje, ele terá dificuldades em tratar de certas particularidades por ter a 178 

presença de outro professor e as vezes de alunos na sala, tendo, o chefe, que sair para um outro 179 

local para realizar o atendimento. Esta sala deve ser, de preferência, próxima às salas dos 180 

professores para melhor atendimento aos mesmos. Infraestrutura necessária: mesa de trabalho 181 

com cadeira, mesa de reuniões para oito cadeiras, adaptação de rede de energia, internet e 182 

telefone. Área necessária 30m2.” Vanessa (CACSL) destaca que para atendimento desta solicitação, 183 

é necessário também aguardar a transferência do Administrativo para o prédio do NIA. Esclareceu 184 

que foi discutido com todos os Chefes de Departamento que a Sala que atualmente é ocupada pela 185 

CACSL poderia atender a um Departamento e a sala de reuniões que fica ao lado, seria adaptada 186 

para atender ao outro Departamento para que houvesse uma padronização dos Departamentos. 187 

Ficando a Chefia próxima da Secretaria de Departamento. Porém, o Departamento de Engenharia 188 

de Alimentos, a princípio, não aceitou a proposta. Desta forma, a utilização seria apenas da sala que 189 

atualmente é utilizada pela CACSL e da sua antessala que poderia ser destinada ao Departamento 190 

de Ciências Agrárias e sua Secretária. Leonardo (DECEB) questionou sobre haver essa demanda 191 

real de sala específica para chefia departamental. Vanessa (CACSL) esclareceu que foi dada essa 192 

oportunidade aos demais Departamentos. Fernanda, Coordenadora da COESF, ao consultar a 193 

Comissão, constatou a concordância unânime. Prosseguindo, a relatora Vanessa (CACSL) realizou 194 

a leitura da quinta demanda do DCIAG: 5) “Galpão para armazenamento de insumos agrícolas 195 

(fertilizantes, defensivos, etc) próximo à área de campo. Sugestão é que seja ampliado o galpão de 196 

máquinas. Responsável pela solicitação Chefes do DCIAG. Justificativa: Necessidade para 197 

armazenar insumos agrícolas, principalmente os de maior periculosidade que são os herbicidas, 198 

inseticidas, pesticidas e fungicidas. Afim de minimizar o risco e fazer uma separação, foi cedido um 199 

espaço de sala de aulas que existia no galpão, da disciplina de máquinas e mecanização e que 200 

também seria o laboratório de máquinas e mecanização, para ceder espaço para os funcionários 201 

de campo não terem que ficar em salas com ferramentas e produtos químicos. Infraestrutura: 202 

construção ou adaptação de espaço com rede elétrica, hidráulica e sanitária, balcões, prateleiras e 203 

armários. Área necessária 40 m2”. Enquanto relatora, Vanessa (CACSL) manifesta que esta 204 
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demanda esbarra na restrição de recursos orçamentários. A Coordenadora da COESF, Fernanda, 205 

esclarece que há planejamento e também há projeto pronto para a construção de um paiol em cada 206 

campus da UFSJ para armazenamento de produtos químicos e defensivos, porém, aguarda-se 207 

recurso financeiro para viabilizar a licitação. A Comissão, por unanimidade, concorda com o 208 

registro desta demanda para aguardar a disponibilidade orçamentária. Vanessa (CACSL) prossegue 209 

com a leitura da sexta demanda do DCIAG: 6) “Espaço para a guarda de reagentes químicos 210 

controlados pelo Exército. Este espaço pode ser comum a outros departamentos. Justificativa: 211 

Adequar às solicitações das normas vigentes fiscalizadas pelos órgãos competentes.” Vanessa 212 

(CACSL) esclarece que, enquanto o paiol não puder ser concluído, esta demanda poderá ser 213 

atendida com a reforma do telhado do NIA, pois lá terão salas que serão destinadas à guarda de 214 

reagentes químicos controlados pelo exército. A Coordenadora da COESF, Fernanda, complementa 215 

ressaltando que será um paliativo até a construção do paiol e, consultando a Comissão, constata a 216 

concordância unânime para registro desta demanda para que seja atendida, de forma paliativa, com 217 

a finalização da reforma do telhado do prédio do NIA. Prosseguindo, a relatora Vanessa (CACSL) 218 

faz a leitura da sétima demanda do DCIAG: 7) “Espaço para guardar materiais de desenho. 219 

Responsável pela solicitação prof. Édio Costa. Justificativa: A disciplina de desenho utiliza 220 

diversas maquetes para melhor entendimento dos alunos quanto aos conteúdos abordados. Além 221 

disso, os trabalhos são corrigidos por monitores e precisam ser feitos em pranchetas devido ao 222 

tamanho da folhas (A2 e A1). Hoje, há um espaço que é ocupado no "NIA" , e que agora estão na 223 

minha casa, e uma prancheta grande para correção dos trabalhos práticos. Ocupo esta sala desde 224 

2011. No entanto, com a desocupação do prédio, pode ser que eu tenha que desocupar tal sala. Se 225 

assim for, será necessário um espaço a fim de guardar esses materiais (maquetes que ficam em 226 

armários), e para que os monitores tenham acesso para correção dos trabalhos, que no caso 227 

precisam utilizar a prancheta grande. Infraestrutura necessária: apenas o espaço fechado, 228 

iluminação e uma tomada para computador. Área: 9 m2. Podem ser espaços a serem aproveitados, 229 

por exemplo: debaixo das escadas.” A relatora Vanessa (CACSL) manifesta seu parecer no sentido 230 

de que, com algumas adaptações que estão sendo realizadas no Prédio Principal, ocorrerá a 231 

liberação de uma sala pequena localizada debaixo da escada próximo ao Guay, cuja localização é no 232 

primeiro andar do Prédio Principal ao lado do Laboratório de Informática II. Estando vaga, poderá 233 

ser cedida para o armazenamento dos materiais. André (DCIAG) manifestou que acredita ser um 234 

espaço ideal. A Comissão concorda por unanimidade que seja proposto ao professor Édio o referido 235 

espaço. Encerradas as discussões acerca das demandas apresentadas pelo DCIAG, às 11 horas e 49 236 

minutos, esta Comissão passa à análise da demanda apresentada pelo DEALI por meio do 237 

Memorando Eletrônico nº 7/2021-DEALI de 26 de abril de 2021, com a leitura da demanda pela 238 
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relatora Vanessa (CACSL): “Solicitação: professora Juliana Cristina e professora Janaína 239 

Miranda solicitam o retorno para o tamanho original da sala na qual estão lotadas atualmente, 240 

localizada no terceiro andar do prédio principal. Manifestação prévia do mérito: Atualmente a 241 

sala possui um espaço físico reduzido (13,5m²), em função de uma divisória instalada para 242 

estruturação de uma Sala Climatizada, pertencente ao Departamento de Ciências Agrárias 243 

(DCIAG). No ano de 2011, a professora Leila (DCIAG) e a profa. Juliana (DEALI) dividiam a sala 244 

em questão, localizada no terceiro andar do prédio principal. Houve um momento em que a 245 

professora Leila aprovou um projeto e precisava de espaço físico para desenvolvê-lo de forma 246 

imediata. Como o espaço físico no Campus de Sete Lagoas era limitado naquela época, a profa 247 

Leila fez um pedido à profa Juliana para que houvesse uma cessão, em caráter emergencial, de 248 

parte do espaço sala que compartilhavam. A profa. Juliana concordou gentilmente em fazer esta 249 

cessão tendo em vista a situação apresentada. Assim, a sala que apresentava o tamanho“padrão” 250 

de 16,7 m², foi reduzida para 13,5 m². Justificativas: Diante do exposto no mérito, as professoras 251 

Janaína e Juliana vêm por meio deste, solicitar a retomada da sala para seu tamanho original 252 

(área total de 16,7m²), pautando-se nas seguintes justificativas: - Atualmente a realidade do espaço 253 

físicos do Campus é completamente diferente, mais estruturada e com novos espaços físicos; - A 254 

sala é ocupada hoje pelas professoras Juliana e Janaína e o espaço apresenta-se apertada com 255 

todos os móveis presentes; - Como a ampliação do Campus, verifica-se que existem possibilidades 256 

para realocação do Laboratório da professora Leila visto que área necessária é pequena 257 

(Atualmente tem área total de 5,8m²). Informações: Conforme email enviado pela Coordenadoria 258 

Administrativa do Campus, seguem as informações que devem constar na solicitação: 1) Área 259 

requerida: 3,2 m²; 2) Finalidade: Utilizar ao espaço para desempenhar as tarefas diárias de 260 

professor, atender alunos e armazenar todo material de ensino; 3) Período previsto para 261 

ocupação: Indefinido; 4) Infraestrutura necessária: Divisória já existente na sala.” Diante do 262 

pedido apresentado, a relatora Vanessa (CACSL) informa que verificou que este Laboratório de 263 

Fitopatologia Climatizado da professora Leila consta no PPC e, que, porém, foi instalado 264 

emergencialmente em local inapropriado. Com isso, manifesta suas sugestões: 1) caso a professora 265 

Leila seja contemplada com o Laboratório de Plantas Medicinais (primeira demanda do DCIAG em 266 

pauta desta reunião - linha 155), que seja o Laboratório de Fitopatologia adequado junto ao espaço 267 

pleiteado, se concedido; ou 2) permutar os espaços entre o DEALI e o DCIAG, transferindo dois 268 

professores do DCIAG para estes 13,5m² desta sala e as professoras Juliana e Janaína do DEALI 269 

para o(s) espaço(s) que os dois professores do DCIAG desocuparem, sendo a questão desta sala 270 

resolvida no âmbito do Departamento (DCIAG). Felipe (DEALI) manifesta que as professoras 271 

Juliana e Janaína do DEALI informaram que o Laboratório da professora Leila não está sendo 272 
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utilizado. André (DCIAG) sugere que seja verificada a possibilidade de este Laboratório ser 273 

acondicionado no prédio dos Laboratórios. A relatora Vanessa (CACSL) conseguiu fotos do 274 

Laboratório em questão registradas no dia anterior a esta reunião, possibilitando à Comissão 275 

observar que a sala está composta apenas por aparelho de ar condicionado e estantes vazias, 276 

constatando que o Laboratório não está sendo utilizado. Diante disso, Renato (Vice-Coordenador da 277 

COESF) sugeriu o restabelecimento do espaço de imediato às professoras do DEALI, já que a 278 

situação que era emergencial à época já foi atendida, devendo ser consultada a professora Leila 279 

sobre a destinação do aparelho de ar condicionado e das estantes que ainda estão no local. A 280 

Coordenadora da COESF, Fernanda, manifesta sua concordância com a sugestão do Renato (Vice-281 

Coordenador da COESF) e solicita à Vanessa (CACSL) que entre em contato com a professora 282 

Leila para que indique a unidade de destinação dos materiais. A Comissão manifestou concordância 283 

unânime neste sentido. Nesta oportunidade, Renato (Vice-Coordenador da COESF) retoma na pauta 284 

a quinta demanda do DCIAG (linha 219) para informar que, em relação ao galpão para 285 

armazenamento de insumos, apesar da escassez de recurso de capital, os paióis são, entre outras 286 

obras urgentes, prioridade na UFSJ. Fernanda, Coordenadora da COESF, considerou ainda como 287 

agravante que a equipe da Divisão de Projetos e Obras da UFSJ é muito reduzida e, tendo em vista a 288 

finalização das discussões, a Coordenadora da COESF comunicou que a Ata desta reunião será 289 

encaminhada para assinatura dos participantes através do SIPAC e que, as demandas analisadas por 290 

esta Comissão, possíveis de realizar de imediato, passarão pela apreciação da Reitoria. Às 11 horas 291 

e 57 minutos, esgotada a pauta e nada mais havendo para ser tratado, a Coordenadora da COESF 292 

encerrou a reunião. Para constar, eu, Bruna Cristina Chaves, Secretária Executiva da Pró-Reitoria 293 

de Administração, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos participantes da 294 

reunião. São João del-Rei, 05 de maio de 2021.  295 

Téc.-Adm. Fernanda Márcia de Lucas Resende 296 

Prof. Renato da Silva Vieira 297 

Téc.-Adm. Gustavo Henrique Almeida 298 

Profª. Anna Sophia Barbosa Baracho 299 

Téc.-Adm. Vanessa Cássia Silva Fonseca 300 

Prof. André Hirsch 301 

Prof. Felipe Machado Trombete 302 

Prof. Leonardo Henrique de França Lima 303 

Téc.-Adm. Ana Lúcia da Silva Araújo 304 


