
ATA N.º 145 – Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às 16 horas, realizou-1
se, na sala de seminários do LANEC n° 2.03 – Campus D. Bosco, da Universidade Federal de São2
João del-Rei, a Assembleia Ordinária do Departamento de Engenharia de Biossistemas – DEPEB.3
Sob a presidência do Prof. Wellington Garcia Campos, Chefe do Departamento, estavam presentes4
os Professores: Ana Paula Madureira, Antônio-Carlos Guimarães de Almeida, Antônio Márcio5
Rodrigues, Gilcélio Amaral da Silveira, Ivan Carlos dos Santos, Mário Antônio Duarte e Rogério6
Martins Maurício: Item 1 - Aprovação da Ata de reunião anterior. O presidente informou que a7
ata da última reunião já havia sido previamente encaminhada para alterações e sugestões para serem8
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. Wellington esclareceu que, por não ter havido11
reunião departamental no período da solicitação de afastamento do País do prof. Rogério, emitiu ad12
referendum aprovando o afastamento do referido prof. Para participar da “Global Agenda for13
Sustainable Livestok Multi Stakeholder Platform”, a ser realizado no Panamá, no período de 20 a14
25 de junho de 2016. Colocado em votação, a Assembleia aprovou por unanimidade. Item 3:15
Solicitação para oferta de curso condensando pela Prof. Ana Paula Madureira no Programa16
de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da UFES: O Presidente passou a palavra à profa.17
Ana Paula que explicou o motivo e o período em que o curso será ofercido. Por se tratar de motivos18
de doença a profa. aceitou oferecer o curso na Instituição supra-citada na primeira quinzena de19
dezembro de 2016. O prof. Antônio-Carlos enfatizou o convite para que a profa. Ana Paula ministre,20
também, disciplina no Programa de Pós Graduação. O prof. Mário Duarte sugeriu que fizesse uma21
consulta para saber se há uma resolução própria que normatiza a saída de prof. Para oferecer22
disciplina em outra Instituição. O prof. Wellington informou que fará a referida consulta e pediu23
anuência da Assembleia para liberar a profa. Ana Paula. Colocado em votação foi aprovado por24
Unanimidade. Item 4: Alocação temporária da Servidora Sylvia Rocha no Biotério, em25
substiuição à Servidora Letícia Romana: O prof. Wellington informou que a servidora Sylvia26
prestará serviço ao Biotério por um período determinado, 06/03/2017, em sustituição a titular, a27
servidora Letícia Romana, que se encontra afastada da função por se tratar de atividade insalubre e28
a mesma estar grávida. A mesma foi realocada para a secretaria da editoração da Revista Analytica29
de responsabilidade do Departamento de Psicologia. A Assembleia questionou se ao término da30
substiuição, a sevidora em tela, voltará para o dpto? O prof. Wellington informou que sim porque31
ambas estão lotadas no DEPEB. Item 5: Remoção do servidor George Tadeu Dias do DEPEB32
para o DCTEF: O prof. Wellington passou a palavara ao prof. Antônio Márcio que, fez a leitura do33
mérito e do voto do relator: “ ” Passou-se aos esclarecimentos e o prof. Antônio-34
Carlos pediu a palavra e, após uma detalhada explicação e, com base nas avaliações do servidor,35
ficou esclarecido o motivo da cessão do mesmo para outro departamento. A Assembleia questionou36
se com tal liberação, o DEPEB não perderia a vaga do mesmo? Foi sugerida que a cessão fosse feita37
sob forma de permuta e que a PROGP ficasse responsável pela aposição de uma vaga para o38
DEPEB quando surgisse. Outra sugestão foi levantanda, solicitar a contratação temporária de um39
funcionário para atender a demanda da oficina, por se tratar de uma função imprescindível. Diante40
disso o relator fará alteração em seu relato. Colocado em votação a remoção do servidor George41
Tadeu Dias para o DCTEF, resguardando as sugestões apresentadas, A Assembleia votou com o42
relator autorizando a remoção. Item 6: Outros Assuntos: O prof. Rogério pediu a palavra e43
solicitou aos colegas que encontrassem uma forma de questionar sobre recursos do FINEP. O prof.44
Antônio-Carlos prestou alguns esclarecimentos. Após intensa discusção sobre o assunto, a45



Assembleia sugeriu que fosse redigido um oficío e encaminhado ao setor responsável questionando46
sobre os referidos recursos. Às 17h30min o presidente deu por encerrada a reunião e, nada mais47
havendo a tratar, eu, Anderson Guimarães Santos, lavrei a presente ata, que depois de aprovada,48
será assinada pelos professores. São João del-Rei, dezesseis de agosto de 2016.49
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