
Ata da 290ª reunião Ordinária do Departamento de Ciências Naturais 1 

Aos 23 dias do mês de maio de 2017, às nove horas e trinta minutos, na sala C-3.15 do prédio do 2 

DCNAT – Bloco C, no Campus Dom Bosco, estavam presentes para a 290ª Reunião Ordinária do 3 

Departamento de Ciências Naturais, sob a presidência do prof. Fernando Otávio Coelho, Chefe do 4 

Departamento, os professores: Alessandro Damásio Trani Gomes, Ana Cláudia Monteiro Carvalho, 5 

André Flávio Soares Ferreira Rodrigues, Andrey Leonardo Fagundes de Castro, Aparecida Célia 6 

Paula dos Santos, Arnaldo César Pereira, Cláudio de Oliveira,  Edson Wander Dias, Érika de 7 

Carvalho Bastone, Fernando César Cascelli de Azevedo, Fernando Marroquim Leão de Almeida 8 

Júnior, Flávia Carmo Horta Pinto, Gabriel Menezes Viana, Gislene Carvalho de Castro, Heron 9 

Carlos de Godoy Caldas, Horácio Wagner Leite Alves, Iara Freitas Lopes, Isabela de Castro 10 

Corteletti Lawrence Rocha, Jefferson Luís Ferrari, João Antônio Corrêa Filho, Josefredo Rodriguez 11 

Pliego Júnior, Juan Carlos Paredes Campoy, Juliana Pereira Lyon, Luciana Guimarães, Luciano 12 

Rivaroli, Luiz Gustavo de Lima Guimarães, Maíra Nicolau de Almeida, Marco Antônio Schiavon, 13 

Maria Aline Barros do Vale, Patrícia Benedini Martelli, Patrícia Maria D’Almeida Lima, Paulo 14 

Henrique Almeida Campos Júnior, Paulo César Pinheiro, Priscila Totarelli Monteforte, Rafaela 15 

Karin de Lima, Raquel Alves Costa, Robson Macedo Novais, Rodrigo Teixeira Santos Freire, 16 

Samuel Maier Kurcbart, Stella Maris Resende, Valdir Mano e Wagner Souza Machado. 1) O prof. 17 

Fernando informou à Assembleia a presença do Magnífico Reitor, prof. Sérgio Araujo da Gama 18 

Cerqueira, que trouxe uma posição da Reitoria referente às questões que o Departamento 19 

encaminhara. Solicitou apreciação da Assembleia para passar a palavra ao Reitor, a qual se 20 

manifestou favorável. Com a palavra, o reitor agradeceu o convite e informou que comparecia à 21 

reunião para trazer respostas a algumas solicitações do DCNAT e informações sobre a realidade 22 

atual da UFSJ, sendo essa o quarto ano seguido de redução orçamentária, desde outubro de 2014, 23 

quando o orçamento foi cortado durante o ano letivo, e em 2015, foi reduzido novamente, 24 

principalmente em investimentos, chegando a 50% de corte de um ano para o seguinte, corte que 25 

afetou inclusive licitações que estavam em andamento. Informou que, para o orçamento do ano de 26 

2017, uma parte será para construção do Restaurante Universitário, a ser instalado no Campus 27 

Santo Antônio, e informática estudantil, inclusive softwares, visando à melhoria dos computadores 28 

disponíveis, pois os adquiridos no ano de 2008 já estão ficando obsoletos e com sistemas 29 

operacionais desatualizados. Outra parcela do orçamento de 2017 ficou para a finalização da 30 

implantação do curso de Medicina no Campus Dom Bosco. Também comentou que a UFSJ tem 31 

tido problemas com a liberação de recursos, oriundos de emendas parlamentares, de recursos já 32 

empenhados. Para o ano de 2017, os recursos de custeio foram reduzidos em 30%, restando muito 33 

menos que o ano anterior para pagamento de bolsas e alimentação dos estudantes da graduação. 34 



Houve corte em atividades meio, para garantir a manutenção do básico da instituição. Atualmente, 35 

a previsão de gastos é de R$ 21 milhões para pagamento com os contratos de pessoal terceirizado, 36 

que viabilizam o funcionamento com déficit de servidores efetivos, além de R$ 2,5 milhões para 37 

pagamento apenas de contas de energia elétrica. Desta forma, aguarda-se que haja recuo do 38 

governo e aumento do repasse para custeio. Junto ao Ministério do Planejamento, foi feita 39 

solicitação para aumento do efetivo de técnicos-administrativos, para que a UFSJ se adeque à 40 

média nacional,. O Reitor solicitou, ainda, a colaboração e a união de todos perante à crise que 41 

estamos passando e lembrou que a UFSJ foi criada em um momento de crise e passou por várias 42 

outras até o presente momento. Esclareceu a necessidade de expor a todos a razão de algumas 43 

solicitações não serem atendidas de acordo com os motivos explicitados acima e anunciou as 44 

seguintes melhorias: no segundo semestre de 2017, haverá maior ocupação do Complexo de Salas 45 

de aula do Campus Dom Bosco, levando aulas dos prédios principais, cabendo ao DCNAT quatro 46 

novas salas de aula. Dos três andares de um outro prédio que está sendo construído no Campus 47 

Dom Bosco, que originalmente seria integralmente destinado ao PPBE um será utilizado por este 48 

programa, outro para o Departamento de Psicologia – DPSIC e o terceiro ao Departamento de 49 

Ciências Naturais – DCNAT, para laboratórios de pesquisa da área de Ciências Biológicas. Com 50 

isso, o prédio antigo utilizado pelo curso de Psicologia será demolido, para possibilitar circulação 51 

de mão dupla para carros na entrada principal do Campus. Caso haja recurso, possivelmente via 52 

FINEP, mais próximo ao final do ano, será lançado um edital para manutenção de equipamentos 53 

com licitação para diagnóstico e elaboração de termo de referência com especificações técnicas 54 

para manutenção preventiva de equipamentos. Nesse momento, o reitor se dispôs para responder 55 

questionamentos da Assembleia. O prof. Andrey agradeceu a presença do Reitor e salientou que 56 

esses encontros são importantes. Questionou sobre o processo de internacionalização da UFSJ, pois 57 

existe grande burocracia para saída dos professores para atividades profissionais no exterior. O 58 

reitor, prof. Sérgio, respondeu que a política nacional de internacionalização das IFE agora está 59 

mais focada nas Pós-graduações, via CAPES, sendo necessário buscar aprimorar edital liberando 60 

contratação de professor visitante; quanto à burocracia, faltavam normas internas que acabavam 61 

gerando conflitos com regulamentação nacional, então foram criadas regras para que ficássemos 62 

adequados às leis e Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP. A profa. Raquel 63 

perguntou ao reitor se de fato o biotério central seria demolido e qual a previsão da utilização do 64 

biotério central do CTAN, pois esse biotério não tem dado conta da demanda de produção da UFSJ 65 

e hoje conta apenas com uma linhagem de camundongos que não é isogênica. O prof. Sérgio disse 66 

que, de fato, o biotério central do CDB será demolido e não tem previsão da transferência do 67 

biotério central para o CTAN, pois o sistema de ventilação custa em torno de um milhão de reais. 68 

Ele tem buscado ajuda junto às agências fomentadoras de pesquisa.  A seguir, o prof. Fernando 69 



Azevedo questionou o excesso da burocracia, sendo que, mesmo cumpridas as regras, acabam 70 

sendo solicitados novos documentos. O reitor respondeu que, quando há pedido de documentação 71 

adicional, mesmo não estando nas nossas regras, há solicitação em razão de leis ou decretos 72 

superiores. Em seguida, o prof. Marco Schiavon salientou a importância da presença do reitor e 73 

solicitou atenção quanto aos equipamentos, pois deveria-se evitar que equipamentos de alto valor e 74 

difícil aquisição ficassem inoperantes por falta de manutenção. Também solicitou ao reitor que o 75 

trânsito dentro do Campus Dom Bosco seja organizado, pois estão sendo estacionados veículos em 76 

locais que impedem a circulação dos demais. O reitor respondeu que há um projeto piloto no 77 

Campus Santo Antônio versando a reestruturação das vagas e circulação, via Ordem de Serviço, e, 78 

caso bem sucedido, será transformado em Resolução e aplicado aos demais campi. 79 

Especificamente, para o Campus Dom Bosco há um projeto de refazer a portaria principal e ruas 80 

para interligação ao novo complexo de salas de aulas e saída para rua Fidelis Guimarães, porém, 81 

somente quando houver recurso disponível. Em seguida, o prof. Fernando Marroquim solicitou 82 

que haja treinamento dos servidores da área de compras para a aquisição de material de consumo 83 

para pesquisas, pois há várias especificidades devem ser observadas e por causa disso os 84 

professores estão perdendo muito tempo com o trabalho administrativo, prejudicando suas 85 

pesquisas. Também questionou sobre a qualidade da conexão à internet. Pediu que seja verificada a 86 

possibilidade de que dissertações e teses sejam escritas em inglês para que haja maior divulgação e 87 

acesso à produção acadêmica da UFSJ. Também aproveitou a palavra para comentar que seria 88 

preciso ser verificado o sistema de aterramento dos prédios, pois, em diversas ocasiões, 89 

equipamentos foram queimados ou apresentaram avarias em razão de raios. Sugeriu que os 90 

estudantes que recebem bolsas poderiam ter alguma contrapartida como frequência e notas. O reitor 91 

respondeu que fará reunião com a Pró-reitora de Administração, Vera Meneghini, para colocar em 92 

discussão e procurar solução para as questões apresentadas. A seguir, o prof. Horácio questionou 93 

se o projeto de alteração das ruas contempla o fechamento dos fundos do Campus Dom Bosco. O 94 

reitor respondeu que, no momento, foi feita a alteração do horário dos vigilantes para que haja 95 

concentração no horário de maior movimento do Campus e foi disponibilizado um carro da 96 

Prefeitura, equipado com sinalizador luminoso, que, em determinados horários, fica estacionado 97 

próximo à saída dos fundos do Campus. O prof. Andrey, em seguida, sugeriu a devida identificação 98 

dos prédios da UFSJ. O reitor respondeu que há projeto para identificação dos edifícios e 99 

sinalização das vias dentro do Campus, aguardando recurso para que seja licitado.   100 

O prof. Heron, sugeriu ao Reitor a busca por parcerias e patrocínios junto a empresas privadas, 101 

para que essas financiem projetos de e bolsas de pesquisa. Isso, segundo o professor Heron, 102 

seguiria o exemplo do que acontece massivamente em universidades americanas. O reitor 103 

comentou que isso não é tradição em universidades brasileiras, mas que estará sugerindo ao 104 



presidente da FAUF que auxilie nesse processo. Tomando a palavra, o prof. Fernando Otávio 105 

agradeceu a presença do prof. Sérgio e de todos. O reitor agradeceu a recepção e as sugestões e se 106 

disponibilizou para retornar quando necessário. 2) Foram justificadas as seguintes ausências: profa. 107 

Érika Lorena Fonseca, por motivos parentais; prof. Keyller Bastos Borges, por estar em São Paulo 108 

para solicitar visto; profa. Liliam Midori Ide, por estar participando de seminário em Juiz de Fora; 109 

prof. Lizardo, por estar de acompanhante à esposa que está hospitalizada; prof. Marcelo Siqueira 110 

Valle, por estar participando de Simpósio em Brasília; prof. Pablo Parmezani Munhoz, por estar 111 

lecionando; prof. Pedro Claudio Guaranho de Moraes, por estar em entrevista para visto 112 

Americano; profa. Tatiana Garabini Cornelissen, por estar acompanhando os filhos ao médico; 113 

profa. Thalita Chiaramonte, por estar acompanhando filho em consulta médica; e prof. Willians 114 

Principe Fernandes, por estar na UFMG. O prof. Fernando propôs que os itens inicialmente 115 

previstos na pauta desta reunião sejam apreciados na próxima reunião; a Assembleia se manifestou 116 

favorável ao pedido. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Kívia Costa Guzo, 117 

lavrei a presente ata que, sendo lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 118 

São João del-Rei/MG, 23 de maio de 2017. 119 

Prof. Alessandro Damásio Trani Gomes  120 

Profa. Ana Cláudia Monteiro Carvalho 121 

Prof. André Flávio Soares Ferreira Rodrigues  122 

Prof. André Luiz Mota - ausente 123 

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro  124 

Profa. Aparecida Célia Paula dos Santos  125 

Prof. Arnaldo César Pereira  126 

Prof. Cláudio de Oliveira  127 

Prof. Clebio Soares Nascimento Júnior  128 

Prof. Edson Wander Dias  129 

Profa. Erika de Carvalho Bastone  130 

Profa. Erika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga - ausente 131 

Prof. Fernando Cesar Cascelli de Azevedo  132 

Prof. Fernando Marroquim Leão de Almeida Júnior  133 

Prof. Fernando Otávio Coelho 134 

Profa. Flávia Carmo Horta Pinto 135 

Prof. Gabriel Menezes Viana  136 

Profa. Gislene Carvalho de Castro  137 

Prof. Heron Carlos de Godoy Caldas  138 

Profa. Honória de Fátima Gorgulho  139 



Prof. Horácio Wagner Leite Alves  140 

Profa. Iara Freitas Lopes  141 

Profa. Isabela de Castro Corteletti Lawrence Rocha 142 

Prof. Jefferson Luis Ferrari  143 

Prof. João Antônio Corrêa Filho  144 

Prof. Josefredo Rodriguez Pliego Júnior  145 

Prof. Juan Carlos Paredes Campoy 146 

Profa. Juliana Pereira Lyon 147 

Prof. Keyller Bastos Borges - ausente 148 

Profa. Letícia Maria Vieira – licença pós doc. 149 

Profa. Liliam Midori Ide - ausente 150 

Prof. Lizardo Henrique Cerqueira Moreira Nunes - ausente 151 

Profa. Luciana Guimarães  152 

Prof. Luciano Rivaroli  153 

Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães  154 

Profa. Maíra Nicolau de Almeida  155 

Prof. Marcelo Siqueira Valle - ausente 156 

Prof. Marco Antônio Schiavon  157 

Prof. Marcos Eduardo Guerra Sobral  158 

Profa. Maria Aline Barros do Vale  159 

Prof. Pablo Parmezani Munhoz - ausente 160 

Profa. Patrícia Benedini Martelli  161 

Profa. Patrícia Maria D’ Almeida Lima  162 

Prof. Paulo César Pinheiro  163 

Prof. Paulo Henrique de Almeida Campos Júnior  164 

Prof. Pedro Claudio Guaranho de Moraes - ausente 165 

Profa. Priscila Correia Fernandes  166 

Profa. Priscila Totarelli Monteforte  167 

Profa. Rafaela Karin de Lima 168 

Profa. Raquel Alves Costa  169 

Prof. Robson Macedo Novais  170 

Prof. Rodrigo Teixeira Santos Freire  171 

Prof. Samuel Maier Kurcbart  172 

Profa. Stella Maris Resende 173 

Profa. Tatiana Garabini Cornelissen - ausente 174 



Profa. Thalita Chiaramonte - ausente 175 

Prof. Valdir Mano  176 

Prof. Wagner Souza Machado  177 

Prof. Willians Principe Fernandes - ausente 178 


