
ATA N.º 137 – Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às nove1
horas, realizou-se, na sala de seminários do LANEC n° 2.03 – Campus D. Bosco, da2
Universidade Federal de São João del-Rei, a Assembleia ordinária do Departamento de3
Engenharia de Biossistemas – DEPEB. Sob a presidência do Prof. Wellington Garcia4
Campos, Chefe do Departamento, estavam presentes os Profs. Ana Paula Madureira,5
Antônio-Carlos Guimarães de Almeida, Antônio Márcio Rodrigues, Gilcélio Amaral da6
Silveira, Ivan Carlos dos Santos, Mário Antônio Duarte e Rogério Martins Maurício. Não7
justificaram ausência os Profs. Bjorn Gücker, Iola G. Boechat, José Batista de Jesus e8
Vinicius Rosa Cota. O Prof. Wellington solicitou a inclusão na pauta do item referente ao9
pedido de remoção interdepartamental do professor José Batista de Jesus. Colocou a10
pauta em apreciação, a qual foi aprovada por todos como a seguir: Item 1 - Aprovação da11
Ata de reunião anterior. O presidente informou que a ata da última reunião já foi lida e12
corrigida. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Item 2: Processo de13
Remoção Interdepartamental do professor: José Batista de Jesus: O Presidente14
passou a palavra ao Prof. Gilcélio que fez a leitura do histórico, do mérito e de seu voto:15
Considerando o exposto no mérito, voto pela aprovação da remoção do Prof. José Batista16
de Jesus do DEPEB para o DEMED. Após esclarecimentos e discussão, o voto do relator17
foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Item 3- Distribuição de encargos18
didáticos no ensino de pós-graduação para o primeiro trimestre de 2015: O presidente19
apresentou aos presentes o documento recebido do Programa de Pós-Graduação em20
Bioengenharia (PPBE), solicitando a indicação de professores para ministrar as Unidades21
Curriculares do primeiro trimestre de 2015. Os encargos foram assim distribuídos: -22
Estrutura e ultra-estruturas celular - Prof. Antonio-Carlos Guimarães de Almeida -23
Modelagem computacional - Prof. Antonio Marcio Rodrigues - Bioquímica - Prof. Gilcélio24
Amaral da Silveira - Biologia molecular - Prof. Ivan Carlos dos Santos - Biofísica - Prof.25
Mario Antônio Duarte - Análise estatística de dados - Profa. Ana Paula Madureira - Química26
analítica aplicada a biossistemas - Prof. Rogério Martins Maurício. Item 4 – Termos de27
empréstimos de equipamentos do DEPEB ao Departamento de Engenharia Elétrica e28
ao Departamento de Geociências, para conclusão de atividade de orientação de29
alunos do PPBE pelos profs. Vinícius R. Cota, Bjorn Gucker e Iola G. Boechat: O30
presidente apresentou à Assembleia as solicitações de doação e empréstimo de31
equipamentos e mobiliário, encaminhados ao chefe do DEPEB, pelos professores32
interessados. Após ampla discussão, a Assembleia deliberou o seguinte: Fazer um33
levantamento dos equipamentos e mobiliário solicitados. Aqueles que não estão sendo34
utilizados pelos professores do DEPEB e seus alunos e que não serão utilizados35
futuramente no prédio novo a ser construído, poderão ser cedidos definitivamente aos36
Departamentos. Equipamentos e mobiliário úteis do DEPEB poderão ser cedidos sob37
empréstimo temporário aos Departamentos, até a conclusão dos prazos regulares dos38
alunos orientados pelos docentes junto ao PPBE. Serão formalizados termos de cessão por39
empréstimo junto aos chefes dos departamentos. Item 5 - Informes da Chefia40
departamental: a) O presidente falou sobre o processo de progressão horizontal do Prof.41
Mário Duarte, informou que aprovou o Radoc ad referendum da Assembleia para compor o42
referido processo. Solicitou a todos que preencham seus Relatórios de 2014 para que seja43
formalizada a aprovação na próxima reunião. Informou que encaminhará, via e-mail, a nova44



resolução que normatiza sobre o assunto. B) Falou sobre o pedido do curso de Zootecnia45
para substituição da Profa. Fernanda na oferta de disciplianas e que respondeu ao46
coordenador exatamente o seguinte: Lembramos que, por opção do próprio Curso de47
Zootecnia, foi imposta ao DEPEB, alheia à nossa posição e capacidade de atendimento48
didático, a retirada de todos os nossos compromissos com o PPC do curso que V.Sa49
atualmente coordena. Também lembramos que a Profa. Fernanda ofereceu seu vínculo50
formal ao DEZOO para atender integralmente ao Curso de Zootecnia, mas o Departamento51
recusou-se a incorporá-la. Nestas condições, o DEPEB sentiu-se livre para autorizar o52
afastamento da referida professora para cooperação técnica na UFLA. Informamos que não53
possuímos em nosso quadro nenhum outro docente com qualificação no campo das54
Ciências Biológicas para atuar em disciplinas básicas da área de Botânica, de modo que55
não temos mais condição de continuar colaborando com o Curso de Zootecnia. Com isso, o56
Prof. Wellington concluiu que todos os vinculos didaticos do DEPEB com este curso estão57
finalizados. C) O presidente solicitou, ainda, que fosse aprovado um cronograma de58
reuniões departamentais para o corrente ano. Foram aprovadas as segundas quartas-feiras59
de cada mês. Item 6: Informes dos docentes. Não houve inscrições. Às 11h30min o60
presidente deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a tratar, eu, Anderson61
Guimarães Santos, secretário do DEPEB, lavrei a presente ata, que depois de aprovada,62
será assinada pelos professores. São João del-Rei, vinte e quatro de fevereiro de 2015.63
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Ana Paula Madureira _______________________________________________65

Antônio Márcio Rodrigues ___________________________________________66

Antônio-Carlos G. de Almeida ________________________________________67

Björn Gücker __________ausente_____________________________________68

Gilcélio Amaral da Silveira ____________________________________________69

Iola Gonçalves Boëchat ______ausente________________________________70

Ivan Carlos dos Santos ______________________________________________71

José Batista de Jesus ____ausente ___________________________________72

Mário Antônio Duarte _______________________________________________73

Rogério Martins Maurício ____________________________________________74

Vinícius Rosa Cota ______ausente___________________________________75

Wellington Garcia Campos _________________________________________76


