
ATA N.º 142 – Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dez horas,1
realizou-se, na sala de seminários do LANEC n° 2.03 – Campus D. Bosco, da Universidade Federal2
de São João del-Rei, a Assembleia Ordinária do Departamento de Engenharia de Biossistemas –3
DEPEB. Sob a presidência do Prof. Wellington Garcia Campos, Chefe do Departamento, estavam4
presentes os Professores: Ana Paula Madureira, Antônio-Carlos Guimarães de Almeida, Antônio5
Márcio Rodrigues, Gilcélio Amaral da Silveira, Ivan Carlos dos Santos, Mário Antônio Duarte e6
Rogério Martins Maurício: Item 1 - Aprovação da Ata de reunião anterior. O presidente7
informou que a ata da última reunião já foi previamente encaminhada e as sugestões recebidas8
foram incluídas, sendo então aprovada por todos os presentes. Item 2: Ad referendum da chefia9
departamental ao pedido de afastamento do Prof. Rogério Martins Maurício para10
participação de congresso no exterior. O Prof. Rogério esclareceu o motivo e a origem dos custos11
de sua viagem para participar do “V Congresso Internacional sobre Sistemas Silvipastoriles12
Intensivos”, a ser realizado no México, nos dias 11 a 19 de março de 2016. A Assembleia aprovou13
por unanimidade. Item 3: Pedido de afastamento da servidora Sylvia Rocha e Silveira para14
participação de congresso no exterior. O Presidente e o Prof. Rogério esclareceram o motivo e a15
origem dos custos da viagem da servidora para participar do “V Congresso Internacional sobre16
Sistemas Silvipastoriles Intensivos”, a ser realizado no México, nos dias 11 a 19 de março de 2016.17
A Assembleia aprovou o pedido por unanimidade. Item 4- Processo 23122.002240/2016-33 –18
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Biotecnologia – Relator: Prof. Mário Antônio19
Duarte: Após o relator ter lido seu parecer, a Assembleia passou às fases de esclarecimentos e20
discussão. Em seguida, a Assembleia aprovou o voto do relator por unanimidade, com 7 votos21
favoráveis. Às 11h10min o presidente deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a tratar, eu,22
Anderson Guimarães Santos, lavrei a presente ata, que depois de aprovada, será assinada pelos23
professores. São João del-Rei, vinte e dois de fevereiro de 2016.24
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