
ATA N.º 146 – Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 16 horas e 301
minutos, 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 de Engenharia3
de Biossistemas – DEPEB. Sob a presidência do Prof. Wellington Garcia de Campos, Chefe do4
Departamento, estavam presentes os Professores: Ana Paula Madureira, Antônio-Carlos Guimarães5
de Almeida, Antônio Márcio Rodrigues, Gilcélio Amaral da Silveira, Ivan Carlos dos Santos, Mário6
Antônio Duarte e Rogério Martins Maurício: Item 1 - Aprovação da Ata de reunião anterior. O7
presidente informou que a ata da última reunião já havia sido previamente encaminhada para8
alterações e sugestões para serem incluídas, sendo então aprovada por todos os presentes. Item 2 –9
Informes. O prof. Wellington informou que o PPC do curso de graduação em Biotecnologia foi10
aprovado em reunião do CONEP, nesta data. As modificações e adequações aprovadas pelo11
Conselho foram informadas aos presentes, as quais deverão ser providenciadas em até 15 dias, antes12
do processo seguir para deliberação no CONSU. Item 2: Ad referendum da chefia13
departamental ao pedido de afastamento do Prof. Rogério Martins Maurício para14
participação de congresso no exterior: O Prof. Wellington esclareceu que, por não ter havido15
reunião departamental no período da solicitação de afastamento do País do prof. Rogério, emitiu ad16
referendum aprovando seu afastamento para participar do “Encontro da Red de Pastoralistas da17
América Latina”, realizada na Argentina, no período de 04 a 07 de novembro de 2016. Colocado18
em votação, a Assembleia aprovou por unanimidade. Item 3: Distribuição de encargos didáticos19
de graduação para o 1º semestre de 2017. O presidente iniciou a consulta aos professores sobre a20
indicação dos nomes para as respectivas disciplinas. Após discussão, a Assembleia deliberou que,21
por decorrência do avançado processo de implantação do novo curso de graduação em22
Biotecnologia, o chefe do DEPEB deverá verificar, junto à Reitoria, a possibilidade de efetivação23
imediata do acordo de transferência do restante dos encargos didáticos do DEPEB, no curso de24
Engenharia Elétrica, para o DEMAT. Às 17h35min o presidente deu por encerrada a reunião e, nada25
mais havendo a tratar, eu, Anderson Guimarães Santos, lavrei a presente ata, que depois de26
aprovada, será assinada pelos professores. São João del-Rei, nove de novembro de 2016.27
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