
ATA N.º 149 – Aos trinta dias do mês de maio dois mil e dezessete, às 15h:30 min,1
realizou-se, na sala de seminários do LANEC nº 2.03 – Campus D. Bosco, da Universidade2
Federal de São João del-Rei, a Assembleia ordinária do Departamento de Engenharia de3
Biossistemas – DEPEB. Sob a presidência do professor Wellington Garcia de Campos, Chefe4
do Departamento, estavam presentes os professores: Ana Paula Madureira, Antônio-Carlos5
Guimarães de Almeida, Antônio Márcio Rodrigues, Gilcélio Amaral da Silveira, Ivan Carlos6
dos Santos, Mário Antônio Duarte e Rogério Martins Maurício. O presidente informou que a7
ata da última reunião já havia sido lida, corrigida e assinada por todos. A Assembleia aprovou8
a pauta que se segue. Item 1: Pedido de Afastamento para Cooperação Técnica da Profa.9
Fernanda Carlota Nery na UFLA – Processo No 23090.013812/2014-62- Relator: prof.10
Gilcélio A. Silveira. O presidente informou sobre o término do afastamento de dois anos da11
professora e de suas atividades na UFLA, bem como de seu retorno ao Departamento em12
31/05/2017. Em seguida, informou sobre o novo pedido de afastamento para cooperação13
técnica na UFLA por mais dois anos e passou a palavra ao relator. Após ler seu parecer e14
feitos os esclarecimentos, a Assembleia aprovou por unanimidade o voto do relator, como se15
segue: “Salvo melhor juízo, considerando as circunstâncias relatadas no mérito, voto16
contrário ao novo pedido de afastamento para colaboração técnica da Profa Fernanda17
Carlota Nery, propondo à docente, à UFLA e a este Departamento a possibilidade de sua18
redistribuição, mediante o repasse de uma vaga da UFLA para o DEPEB/UFSJ, para19
contratação imediata de um docente que possa assumir as atividades de ensino e pesquisa20
previstas para a docente, no âmbito da Biotecnologia e da Bioengenharia.” Item 2: Indicação21
de professores para oferecimento de Unidades Curriculares na Pós-graduação de22
Bioengenharia e nas Graduações em Biotecnologia e Zootecnia: O presidente informou23
sobre as solicitações recebidas. Após indicação dos professores para os dois cursos de24
graduação e manifestação espontânea dos membros efetivos do Programa de25
Pós-graduação em Bioengenharia, a Assembleia referendou a distribuição adiante,26
ressalvando que não existe anuência do DEPEB ao Projeto Pedagógico do Curso de27
Zootecnia e, portanto, não configura obrigatoriedade da oferta das disciplinas solicitadas:28

Graduação em Biotecnologia:29

Unidade Curricular Docente Carga Horária

Álgebra Linear Prof. Antônio-Carlos 72h

Estrutura e Funcionalismo de Ecossistemas Prof. Wellington 72h

Introdução à Engenharia Celular Prof. Gilcélio 72h

Introdução à Biotecnologia Prof. Antônio Márcio 54h
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Graduação em Zootecnica:31

Unidade Curricular Docente Carga Horária

Anatomia e Organografia Vegetal Profa Fernanda C. Nery 54h

Fisiologia Vegetal Profa Fernanda C. Nery 72h
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Pós-Graduação em Bioengenharia:34

Unidade Curricular Docente Crédito

FUN05 - Eletrofisiologia Prof. Antônio-Carlos 3

FUN06 - Princípios ecológicos de agroecossistemas Prof. Wellington 3

FUN09 - Neuroengenharia Prof. Antônio Márcio 3

FUN11 - Agroecologia Prof. Rogério 3
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Item 3: Aprovação dos Relatórios de Atividades Docente do ano de 2016: O presidente36
falou da necessidade de se aprovar os RADOC´s para compor os processos de progressão37
dos docentes. Em seguida, colocou os relatórios em apreciação, os quais foram aprovados38
por unanimidade. Item 4: Informes da chefia departamental: O presidente falou sobre o39
grande interesse que o curso de Biotecnologia está recebendo dos candidatos ao SISU,40
com uma alta nota de corte em comparação aos demais curso de UFSJ, comprovando a41
decisão acertada pela implantação desse curso. Às 16h:35min o presidente deu por42
encerrada a reunião e, nada mais havendo a tratar, eu, Anderson Guimarães Santos,43
secretário do DEPEB, lavrei a presente ata, que depois de aprovada, será assinada pelos44
professores. São João del-Rei, trinta de maio de 2017.45
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