
ATA N.º 147 – Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 10 horas e 301
minutos, realizou-se, na sala de seminários n° 2.03, LANEC/DEPEB/CDB/UFSJ, a Assembleia2
Extraordinária do Departamento de Engenharia de Biossistemas – DEPEB. Sob a presidência do3
Prof. Wellington Garcia de Campos, Chefe do Departamento, estavam presentes os Professores:4
Ana Paula Madureira, Antônio-Carlos Guimarães de Almeida, Antônio Márcio Rodrigues, Gilcélio5
Amaral da Silveira, Ivan Carlos dos Santos, Mário Antônio Duarte e Rogério Martins Maurício.6
Item único – Sugestão ao parecer do relator sobre o processo de criação do curso de7
Biotecnologia no CONSU. O presidente informou sobre o parecer do relator emitido em reunião do8
CONSU no dia 21/11/2016, no qual votou favoravelmente pela aprovação do curso, porém9
condicionando seu voto à adoção de variados critérios para reposição futura dos docente atualmente10
alocados no DEPEB. O assunto foi colocado em debate e a Assembleia Departamental aprovou11
sugestão a ser apresentada ao relator, tendo em vista que a reunião do CONSU não foi concluída e12
que o voto do relator ainda não foi votado pelos demais Conselheiros. O DEPEB sugere que os13
itens 2 e 3 do voto do relator, os quais estabeleceram diferentes critérios para reposição de docentes,14
sejam unificados em um só critério, válido igualmente para todos os docentes, sem distinções, a15
saber: no sentido de assegurar e preservar a essência científico-pedagógica do Curso de16
Graduação em Biotecnologia e não comprometer o futuro do Programa de Pós-Graduação em17
Bioengenharia (PPBE), todas as reposições de docentes no DEPEB deverão ser realizadas com18
profissionais de comprovada qualificação e experiência em Biotecnologia e/ou áreas afins. Às19
11h40min o presidente deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a tratar, eu, Anderson20
Guimarães Santos, lavrei a presente ata, que depois de aprovada, será assinada pelos professores.21
São João del-Rei, vinte e nove de novembro de 2016.22
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