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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
 
 

ATA DE ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL - ORDINÁRIA Nº 161 / 2020 - DEGEO (12.20) 
 
Nº do Protocolo: 23122.023358/2020-81

São João Del-rei-MG, 03 de dezembro de 2020.

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Departamento de Geociências da
Universidade Federal de São João del-Rei. Aos dois dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, teve início através
de webconferência pela Plataforma Google Meet, devido à suspensão das
atividades presenciais nos campi da Universidade Federal de São João del-
Rei determinada pela Portaria da Reitoria 122, de vinte e um de março de
dois mil e vinte, a assembleia do departamento de Geociências da
Universidade Federal de São João del-Rei. Além do professor Ivair Gomes,
chefe do Departamento de Geociências, também estiveram presentes os
docentes André Batista de Negreiros, Björn Gücker, Iola Gonçalves
Boëchat, Leonardo Cristian Rocha, Márcio Roberto Toledo, Múcio do Amaral
Figueiredo, Tatiane Marina Pinto de Godoy, Ivan Ignácio Pimentel, Renan
Amabile Boscariol, Silvia Elena Ventorini e Vicente de Paula Leão. O
professor Gabriel justificou a sua ausência por estar em férias. A
professora Carla Juscélia de Oliveira Souza justificou a sua ausência devido
a uma reunião já agendada na UFV. Logo após o Chefe do Departamento
expôs a pauta: 1) Aprovação da participação do Prof. Dr. André
Batista de Negreiros, no Projeto Favourite Destinations Worldwide
- Brazil. 2) Aprovação da banca de Adjunto IV para Associado I do
professor Gabriel Pereira. 3) Aprovação dos RADOC´s de 2019 e
2020 da professora Iola Gonçalves Boëchat para o processo de
progressão de Associado II para Associado III. 4) Aprovação dos
RADOC´s de 2019 e 2020 do professor Björn Gücker para o
processo de progressão de Associado II para Associado III. 5)
Deliberação de projeto de cooperação técnica entre UFRR e
UFSJ/DEGEO e informes. Em seguida iniciou a deliberação: 1)
Aprovação da participação do Prof. Dr. André Batista de Negreiros,
no Projeto Favourite Destinations Worldwide - Brazil. A participação
do professor foi aprovado por unanimidade. 2) Aprovação da banca de
Adjunto IV para Associado I do professor Gabriel Pereira. Foi
aprovado a banca que contará com a participação dos docentes Silvia
Elena Venturini, Leonardo Rocha e Mucio do Amaral Figueiredo. 3)
Aprovação dos RADOC´s de 2019 e 2020 da professora Iola
Gonçalves Boëchat para o processo de progressão de Associado II
para Associado III. RADOC´s aprovados por unanimidade. 4)
Aprovação dos RADOC´s de 2019 e 2020 do professor Björn Gücker
para o processo de progressão de Associado II para Associado III.
RADOC´s aprovados por unanimidade. Logo após o professor Ivair citou a
necessidade de instituir um critério para a escolha de relator (a) para as
pautas das assembleias. Ficou definido que os temas serão sorteados entre
os professores da área, e ser for um tema abrangente, o sorteio será entre
todos os professores do departamento com o devido rodízio. 5)
Deliberação de projeto de cooperação técnica entre UFRR e
UFSJ/DEGEO. O professor Vicente se comprometeu a trabalhar com a
professora requisitante e construir um projeto em diálogo com os demais
docentes. O professor Leonardo disse não enxergar nenhum prejuízo para
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o DEGEO na questão do projeto. A professora Tatiane indagou que
primeiramente deveria resolver a validação do relato do professor Ivair.
Para os professores Silvia e Leonardo não há problemas em um relato do
professor Ivair naquele momento. O professor Ivair disse que é possível a
mudança de relator até mesmo em outros órgãos da instituição. Ele
complementou dizendo que só está relatando por falta de um aceite por
parte de outros professores procurados. Após as intervenções, foi
aprovado por unanimidade o direito do relato deste item pelo professor
Ivair Gomes. Logo após foi feito a leitura do relato pelo professor Ivair que
seguirá em anexo. O professor Vicente fez um histórico da situação da
instituição e se posicionou favorável ao relato. O professor Leonardo se
dispôs a contribuir com a professora Gisele no DEGEO. A professora
Tatiane disse que a vinda da professora não resolve o problema da
ausência do código de vagas do DEGEO. Ela concordou com o relato, mas
se posicionou contrária ao voto amparada na análise do projeto. O
professor André se mostrou preocupado com a fragilidade do projeto, mas
diz entender a necessidade de o departamento contar com um novo
professor. Ele sugeriu que o projeto trabalhasse com questões etno-
ambientais e que haja mecanismos de avaliação do desempenho da
docente no período. A partir deste momento ocorreu a votação por oito
votos a favor e dois contra. Os docentes Márcio e Renan se abstiveram
com a justificativa de não terem lido o projeto. Nada mais havendo a tratar
foi encerrada a assembleia às 15:48 min. e, eu, Alexandre Silva do
Nascimento, secretário do departamento de Geociências, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, deverá ser assinada pelos presentes
via sistema eletrônico (SIPAC). São João del-Rei, dois de dezembro de dois
mil e vinte.
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