
ATA N.º 148 – Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às1
dezesseis horas e trinta minutos, realizou-se, na sala de seminários do LANEC nº 2.03 –2
Campus D. Bosco, da Universidade Federal de São João del-Rei, a Assembleia ordináriado3
Departamento de Engenharia de Biossistemas – DEPEB. Sob a presidência do professor4
Wellington Garcia Campos, Chefe do Departamento, estavam presentes os professores: Ana5
Paula Madureira, Antônio-Carlos Guimarães de Almeida, Antônio Márcio Rodrigues, Gilcélio6
Amaral da Silveira, Ivan Carlos dos Santos, Mário Antônio Duarte e Rogério Martins7
Maurício.O presidente informou que a ata da última reunião já havia sido lida, corrigida e8
assinada por todos. A Assembleia aprovou a pauta que se segue.Item 1:Indicação de9
representante docente do DEPEB NO CONSU. O presidente informou que o mandato do10
prof. Rogério expirará em breve e que a Assembleia deverá reconduzi-lo ou indicar um outro11
docente, caso haja interesse de sua parte. Aproveitou para agradecer e ressaltar a12
importância do trabalho do prof. Rogério enquanto conselheiro. Destacou o empenho do13
mesmo no trâmite do processo de criação do curso de graduação em Biotecnologia e na14
aprovação da construção do novo prédio do DEPEB. O presidente passou a palavra ao prof.15
Rogério que, agradeceu o reconhecimento de todos e manifestou interesse em continuar16
como representante docente do DEPEB no CONSU. A Assembleia aprovou por aclamação o17
nome do prof. Rogério para continuar como membro do CONSU.Item 2: Indicação de18
professores para oferecimento de Unidades Curricularesna Pós-graduação de19
Bioengenharia: O presidente informou sobre o recebimento de um memorando, solicitando20
a indicação dedocentes para o oferecimento de Unidades Curricularesno Programa de Pós-21
Graduação em Bioengenharia, para o primeiro quadrimestre de 2017. Após esclarecimentos22
do Prof. Antônio-Carlos, coordenador da Pós, foi apresentada a demanda de23
unidadescurriculares. Após manifestação espontânea dos membros efetivos do PPBE e de24
interessados em colaborar com o programa, a Assembleia referendou a seguinte distribuição:25
Unidade Curricular Docente Crédito
MET01 – Estrutura e Ultra-estrutura celular Prof. Antônio-Carlos 3
MET02 – Modelagem Computacional Prof. Antônio Márcio 3
MET03 – Bioquímica Não há 3
MET04 – Biologia molecular Prof. Ivan 3
MET05 – Análise estatística de dados Profa. Ana Paula 3
MET06 – Química analítica aplicada a biossistemas Prof. Rogério 3
Item 3:Pedido de afastamento do pais pelo Prof. Rogério Martins. O prof. Rogério26
explicou sua participação, com ônus limitado para a UFSJ, no Working Meeting in Uppsala,27
Suécia, de 20 a 22 de março de 2017, sobre Global Agenda for SustainableLivestock in28
ReducingAntimicrobialResistance. A Assembleia aprovou por unanimidade seu afastamento.29
Item 4:Informes da chefia departamental: O presidente informou sobre a aprovação do30
curso de Biotecnologia na última reunião do CONSU. Falou, também, sobre o acordo entre o31
DEPEB e o DEMAT, em relação à contratação de professores para assumir os encargos32
didáticos no curso de Engenharia Elétrica. Informou que esteve em reunião com a profa.33
Rejane, chefe do DEMAT,na presente data e junto com a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas,34
Geunice Scola, e que a chefe do DEMAT solicitou um prazo até o dia 23 de fevereiro para se35
manifestar sobre à contratação imediata dos professorese a possibilidade de assumir os36
encargos didáticos já neste semestre, com a contratação de um professor substituto pelo37
DEMAT. O prof. Duarte pediu a palavra e questionou sobre qual será a postura do38
Departamento, caso não haja interesse do DEMAT em contratar um substituto, realizar os39



concursos efetivos e assumir as disciplinas. O Prof. Wellington disse que qualquer decisão40
seria prematura nesse momento e sugeriu a suspensão da reunião para até o dia 23 de41
fevereiro, às 16h:30min. O Presidente informou sobre a necessidade de pedir o retorno da42
Profa. Fernanda Carlota Nery, como instruído e solicitado pela Administração Central da43
UFSJ. Disse que, tendo em vista a impossibilidade de se contratar um professor substituto44
parasuprir a cessão da Profa. Fernanda à UFLA para colaboração técnica, assim como45
aindisponibilidade de outros docentes no DEPEB com qualificação para suprir seus46
encargos didáticos noCurso de Zootecnia, o DEPEB precisa solicitar à PROGP o retorno da47
referida professora às suas atividades acadêmicas naUFSJ, sem prejuízo à sua parceria48
científica com a UFLA.Às 17h:20min foi suspensa a reunião, pelo presidente da Assembleia,49
para aguardar a manifestação da profa. Rejane Correa, chefe do DEMAT.50

51
CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO52

53
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e trinta54
minutos, deu-se a continuação da reunião, no mesmo local. O prof. Wellington Informou que55
recebeu hoje, do DEMAT, pelo malote, o Termo de Acordo 01/2017/DEPEB/DEMAT,56
devidamente assinado pelas chefias departamentais, estabelecendo a cessão de três vagas57
novas ao DEMAT para que assuma o restante dos encargos do DEPEB junto à COELE. No58
entanto, ainda não recebeu, até a presente hora, a posição afirmativa do DEMAT em59
contratar um professor substituto, até que realize os concursos para professores efetivos,60
assumindo os encargos na COELE de imediato. A Assembleia discutiu e deliberou que, a)61
diante a assinatura do termo de acordo, b) a disponibilidade imediata das vagas efetivas62
para o DEMAT e c) a possibilidade de se contratar um substituto no DEMAT, o DEPEB não63
deverá assumir os encargos na COELE, os quais entende que já são de responsabilidade do64
DEMAT. Caso o DEMAT não queira dar sequência ao acordo, o DEPEB está disposto a65
permanecer definitivamente com as disciplinas na COELE, bem como com as três vagas66
novas para docentes. O chefe do DEPEB deverá comunicar a decisão à administração da67
UFSJ, bem como ao DEMAT. Nada mais havendo a tratar nessa reunião, eu, Anderson68
Guimarães Santos, secretário do DEPEB, lavrei a presente ata, que depois de aprovada,69
será assinada pelos professores. São João del-Rei, vinte e tres de fevereiro de 2017.70
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