
ATA N.º 140 – Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quinze horas,1
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 do3
Departamento de Engenharia de Biossistemas – DEPEB. Sob a presidência do Prof.4
Wellington Garcia Campos, chefe do Departamento. Estavam presentes os Profs.5
Antônio-Carlos Guimarães de Almeida, Antônio Márcio Rodrigues, Gilcélio Amaral6
da Silveira, Mário Antônio Duarte e Rogério Martins Maurício. Ausências justificadas:7
Profa. Ana Paula Madureira e Prof. Ivan Carlos dos Santos. O Prof. Wellington leu a8
pauta da reunião e solicitou a inclusão do pedido de afastamento do prof. Rogério9
Martins Maurício, sendo a ata aprovada por todos como a seguir. O presidente10
informou que a ata da última reunião já foi previamente corrigida e assinada por11
todos. Item 1 - Afastamento do País pelo Prof. Rogério: O presidente passou a12
palavra ao prof. Rogério que informou a todos sobre a sua viagem internacional para13
participar do XXIII International Grassland Congress no período de 20 a 24/11/201514
e que teve dois trabalhos selecionados para apresentação no referido Congresso15
internacional. Informou, também, que não haverá ônus para a Universidade.16
Colocado em fases de esclarecimentos e de votação, o pedido de afastamento foi17
aprovado por unanimidade. Item 2: Indicação de Comissão para Avaliação de18
Processo de Progressão Funcional do Chefe do DEPEB, delegada pela PROEN.19
O prof. Wellington informou que a PROEN transferiu à Assembleia do DEPEB a20
função de nomear uma banca para análise de sua progressão funcional. A21
Assembleia nomeou o Prof. Mario Duarte como presidente e os profs. Antônio22
Márcio e Rogério Martins como membros. Item 3- Posicionamento do DEPEB23
sobre a necessidade de gravação e arquivamento de reuniões departamentais,24
em atendimento ao CONSU. O prof. Wellington explicou que o CONSU discute a25
necessidade de reuniões departamentais serem gravadas em áudio ou áudio e26
vídeo e que precisa saber a posição do DEPEB. Após discussão, a Assembléia27
deliberou que, “caso seja solicitado, com prazo mínimo de 24 horas de antecedência28
da reunião, por pelo menos um membro da Assembleia Departamental, a reunião29
será gravada, a gravação permanecerá sob guarda do presidente da Assembleia, e30
poderá ser deletada somente após a assinatura da Ata da reunião. O DEPEB deverá31
adquirir dois equipamentos para gravações de áudio. Item 4 – Apreciação de32
anteprojeto de mudança do Estatuto e do Regimento da UFSJ, em atendimento33
ao CONSU. Discutido o assunto entre os presentes, a Assembleia deliberou o34
seguinte: Por entender que o tempo é extremamente curto para análise da proposta,35
por se tratar de um assunto complexo e muito importante, que o representante do36
DEPEB no CONSU abstenha-se do voto caso a questão seja colocada em37
deliberação final ainda neste ano. Item 5 – Informes da Chefia departamental e38
dos docentes: 5.1- O prof. Wellington informou que o Prof. Carlos Berg encontra-se39
em licença médica pelo período de 90 dias e que foi conseguido um outro prof. para40
assumir as U/C de Estatística nos cursos onde eram oferecidas pelo referido41
professor. 5.2 – Informou, também, que o prof. Mário Duarte assumiu a U/C cálculo42



Numérico no curso de Engenharia Elétrica em substituição ao prof. Carlos Berg.43
Nada mais havendo a tratar, às 16h15min o presidente deu por encerrada a reunião44
e eu, Anderson Luciano Guimarães Santos, lavrei a presente ata, que depois de45
aprovada, será assinada pelos professores. São João del-Rei, oito de outubro de46
2015.47
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