
ATA N.º 138 – Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às nove horas,1
realizou-se, na sala de seminários do LANEC n° 2.03 – Campus D. Bosco, da Universidade2
Federal de São João del-Rei, a Assembleia Ordinária do Departamento de Engenharia de3
Biossistemas – DEPEB. Sob a presidência do Prof. Wellington Garcia Campos, Chefe do4
Departamento, estavam presentes os Profs: Ana Paula Madureira, Antônio-Carlos5
Guimarães de Almeida, Antônio Márcio Rodrigues, Gilcélio Amaral da Silveira, Ivan Carlos6
dos Santos, Mário Antônio Duarte e Rogério Martins Maurício. Não justificou ausência o7
Prof. José Batista de Jesus. O Prof. Wellington leu a pauta e os profs. Ana Paula e Rogério8
Martins solicitaram a inclusão de dois itens adicionais, sendo a ata aprovada por todos9
como a seguir: Item 1 - Aprovação da Ata de reunião anterior. O presidente informou10
que a ata da última reunião já foi lida e corrigida. Colocada em votação, foi aprovada por11
unanimidade. Item 2: Distribuição de encargos didáticos de graduação para o12
segundo semestre letivo de 2015. O prof. Wellington informou que recebeu o pedido de13
displinas Anatomia e Organografia Vegetal, Fisiologia Vegetal e Microbiologia para o Curso14
de Zootecnia. Consultou o Pró-Reitor de Ensino Prof. Marcelo Pereira, o qual lhe orientou15
para responder à COZOO para enviar o pedido diretamente à PROEN, o que foi feito nos16
seguintes termos: 1) As unidades solicitadas não são de competência do DEPEB no PPC17
do curso de Zootecnia, sendo de responsabilidade das Profas. Patricia Lima, Tatiana18
Cornelissen e Gislene Castro, então alocadas no DEZOO e depois cedidas ao DCNAT sem19
contrapartida de vagas e sem os respectivos encargos didáticos; 2) A Profa. Fernanda20
Carlota Nery do DEPEB, que vinha colaborando expontaneamente com a oferta de21
disciplinas na área de Botânica, encontra-se afastada, de modo que o DEPEB não tem22
condição de continuar oferecendo essa colaboração; 3) A UFSJ recentemente realizou23
seleção de professor substituto para a área de Botânica, no entanto, o docente não está24
alocado no DEPEB; 4) O Prof. José Batista de Jesus, que vinha colaborando25
expontaneamente com a oferta de disciplina na área de Microbiologia, encontra-se em26
processo de remoção para o Departamento de Medicina, de modo que o DEPEB não tem27
condição de continuar oferecendo essa colaboração. Em seguida, o Presidente apresentou28
as demandas dos demais cursos e a Profa. Ana Paula passou a relatar sua nomeação pela29
Reitoria para exercer a função temporária de Técnico de Nível Superior em Medicina30
Veterinária, afim de responder e assinar pela RT relativa ao funcionamento de todos os31
biotérios setoriais e do biotério central da UFSJ. Relatou sua preocupação pelo fato de32
estar exercendo duplicidade de cargos e que isso é incompatível com sua função de33
docente, especialmente restringindo seu tempo para atividades pertinentes no ensino de34
graduação. A Assembléia discutiu o assunto e concluiu que seu cargo de docente deverá35
priorizar os compromissos e encargos didáticos do DEPEB com os cursos de graduação e36
de pós-graduação a que atende. O DEPEB não tem condição de apoiar essa atividade37
atípica da docente, pois a mesma deveria ser exercida por um servidor técnico de nível38
superior médico veterinário e não por um docente. A Assembléia sugeriu à professora39
negociar sua substituição junto a administração da UFSJ, inclusive por questões legais que40
podem ser prejudiciais a ela como docente em dedicação exclusiva. Em seguida, a41
distribuição de encargos foi discutida e aprovada da seguinte maneira:42



43
Disciplina Turno Curso Docente
Elementos de Estatística - 72h Integral Educação Física Ivan Carlos dos Santos
Estatistica I - 72h Noturno Psicologia Carlos Berg
Estatistica II - 72h Integral Psicologia Ana Paula Madureira
Neurofarmacologia - 30h (eletiva) Integral Psicologia Gilcélio A. Silveira
Neurociência e Transtornos Mentais - 30 h (eletiva) Integral Psicologia Gilcélio A. Silveira
Cálculo Diferencial.e Integral II - 72h Integral Eng. Elétrica Antônio M. Rodrigues
Álgebra Linear - 72h Integral Eng. Elétrica Substituto
Métodos Numéricos - 72h Integral Eng. Elétrica Mário A. Duarte
Estatística e Probabilidade - 72h Integral Eng. Elétrica Carlos Berg
Cálculo Diferencial.e Integral II - 72h Noturno Eng. Elétrica Substituto
Álgebra Linear - 72h Noturno Eng. Elétrica Substituto
Métodos Numéricos - 72h Noturno Eng. Elétrica Carlos Berg
Estatística e Probabilidade - 72h Noturno Eng. Elétrica Carlos Berg

Item 3- Termos de empréstimos de equipamentos do DEPEB ao Departamento de44
Engenharia Elétrica e ao Departamento de Geociências, para conclusão de atividade45
de orientação de alunos do PPBE pelos profs. Vinícius R. Cota, Bjorn Gucker e Iola G.46
Boechat: O presidente informou que os processos de remoção dos professores Vinícius R.47
Cota, Bjorn Gucker e Iola G. Boechat já foram aprovados na última reunião do Conselho48
Universitário, sendo assim, esses docentes não pertencem mais aos quadros do DEPEB.49
Portanto, o empréstimo dos equipamentos por eles feito já pode ser negociado com os50
departamentos que os receberam. O presidente disse que o assunto estava parado51
aguardando a consumação das remoções e apresentou novamente as solicitações de52
doação e de empréstimo de equipamentos e mobiliário. A Assembleia deliberou o seguinte:53
Nomear uma Comissão constituída pelos profs. Wellington G. Campos, Rogério M. Martins54
e Gilcélio A. Silveira para realizar uma classificação dos itens solicitados em: 1) Itens sem55
utilidade prevista para o DEPEB e que podem ser transferidos definitivamente; 2) Itens de56
utilidade e demanda imediata para o DEPEB e que não podem ser doados ou emprestados;57
3) Itens de utilidade ao DEPEB, mas que, para não prejudicar o andamento dos trabalhos58
dos atuais alunos do Programa de Pós-Graduação em Bioengenharia, que já estão sendo59
orientados pelos referidos professores, poderão ser emprestados temporariamente. Neste60
último caso, o propósito exclusivo da concessão temporária é para atendimento aos atuais61
alunos até que concluam seus trabalhos de dissertação ou tese, portanto, itens importantes62
para o DEPEB, mas que não se enquadram neste propósito não poderão ser emprestados.63
A Comissão deverá realizar seu trabalho em consulta aos demais docentes do64
Departamento. Item 4 – Termo de Responsabilidade por Equipamentos e Mobiliário65
Patrimoniados no DEPEB para a Profa Ana Paula Madureira. O Presidente falou sobre66
a transferência do Gabinete pessoal, de mobiliário e de equipamentos utilizados pela Profa.67
Ana Paula no prédio do LANEC/DEPEB/CDB para o Bioterio Central no CTAN. Essa68
transferência fez-se necessária devido à sua função de Coordenadora do Biotério e ao fato69
de todas as suas atividades acadêmicas estarem sendo realizadas naquele local, inclusive70
a pesquisa científica com seus alunos orientados e bolsistas. Tendo por base uma proposta71



da própria Profa. Ana Paula, a Assembléia deliberou pela elaboração de um “Termo de72
Responsabilidade” a ser assinado pela professora sobre todos os equipamentos e73
mobiliário patrimoniados no DEPEB e que foram removidos do prédio do LANEC/CBD para74
as dependências do Biotério Central no CTAN. A Profa. deverá responder, junto ao Chefe75
do DEPEB, pela guarda, manutenção e conservação dos itens relacionados, bem como76
comprometer-se a devolvê-los ao LANEC/CDB ou a qualquer outra dependência física do77
DEPEB ao término de suas atividades no Biotério. Item 5 – Participação acadêmica do78
DEPEB na fazenda da UFSJ em São João del Rei. A Profa Ana Paula falou sobre sua79
nomeação pela Reitoria da UFSJ para compor e sobre sua função na Comissão de80
Elaboração de Normas de Funcionamento e Gestão das Fazendas da UFSJ. Em seguida,81
questionou a Assembléia sobre o interesse departamental em desenvolver projetos82
acadêmicos na fazenda de São João del Rei. Após discussão, a Assembléia decidiu apoiar83
a participação da docente na Comissão bem como estimular qualquer outro docente que84
deseje apresentar proposta de projeto. A Assembléia considerou que o espaço pode ser de85
grande valia para o desenvolvimento de projetos de ensino, extensâo ou de pesquisa. Item86
6 – Afastamento de docentes para viagem de trabalho no exterior: O Prof. Wellingtom87
relatou seu “ad referendum” ao pedido de afastamento do Prof. Rogério M. Maurício para88
participação no “VIII Congresso Agroforestal Latinoamericano” na Argentina, no periodo de89
06 a 13 de maio de 2015. A Assembléia aprovou o ad referendum por unanimidade. Em90
seguida o Presidente relatou os pedidos de afastamento dos Profs. Rogério Martins91
Maurício e Ana Paula Madureira para participação do “Primer encuentro de la red de92
pastoralismo de latinoamérica” na Bolívia, no período de 25 a 29 de maio de 2015. Após93
esclarecimentos, o pedido foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Item 7 –94
Informes da Chefia departamental e dos docentes: Não houve. Às 11h15min o95
presidente deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a tratar, eu, Wellington96
Garcia Campos, lavrei a presente ata, que depois de aprovada, será assinada pelos97
professores. São João del-Rei, quinze de maio de 2015.98
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Ana Paula Madureira _______________________________________________100

Antônio Márcio Rodrigues ___________________________________________101

Antônio-Carlos G. de Almeida ________________________________________102

Feranda Carlota Nery ________ afastada _______________________________103

Gilcélio Amaral da Silveira ____________________________________________104

Ivan Carlos dos Santos ______________________________________________105

José Batista de Jesus ____ausente ___________________________________106

Mário Antônio Duarte _______________________________________________107

Rogério Martins Maurício ____________________________________________108

Wellington Garcia Campos _________________________________________109


