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JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos dez dias do mês de abril do ano de 2018, às dezessete horas e vinte e um minutos,
na sala 201 do Bloco 1, no  campus Alto Paraopeba da UFSJ, professores do DEQUI
reuniram-se para a 54ª Reunião Ordinária do Departamento de Engenharia Química -
DEQUI  da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei  (UFSJ)  do  Campus  Alto
Paraopeba (CAP), sob a presidência da chefe do DEQUI, Professora Patrícia da Luz
Mesquita. Estiveram  presentes  os  docentes:  Aderjane  Ferreira  Lacerda,  Alexandre
Bôscaro França, Cristiane Medina Finzi Quintão, Dalila Moreira da Silveira, Demian
Patrick Fabiano, Eduardo Prado Baston, Fabiano Luiz Naves, Henrique Tadeu Castro
Cardias, Jorge David Alguiar Bellido, Juan Canellas Bosch Neto,  Reimar de Oliveira
Lourenço e Renata Carolina Zanetti Lofrano. A chefe do Departamento, Prof.ª Patrícia,
apresentou a pauta e,  em seguida,  pediu que se acrescentassem os itens  de pauta –
Apreciação  da  Assembleia  sobre  o  relato  de  pesquisa  da  Prof.ª  Cristiane  Finzi,  e
Apreciação  da  Assembleia  sobre  a  forma  de  ingresso  de  novo  técnico,  após  a
exoneração da servidora Telma Chaves Leles. Os itens de pauta foram aprovados, por
unanimidade,  conforme  a  seguir.  1-Aprovação  da  Ata  da  Reunião  Ordinária  da
Assembleia do dia 23/02/2018. A chefe do Departamento, Prof.ª Patrícia, apresentou a
Ata aos professores, sendo aprovada por unanimidade.  2-  Apreciação da Assembleia
sobre parecer da comissão para avaliação do Processo de Pedido de Redistribuição
do  Prof.  Tiago  Felipe  de  Abreu  Santos. Prof.ª  Patrícia  iniciou,  relembrando  do
processo  de  pedido  de  redistribuição  n°  23122.024383/2017-87,  do  docente  Tiago
Felipe de Abreu Santos, da Universidade Federal de Pernambuco para o Departamento
de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del Rei,  Campus Alto
Paraopeba. E informou também que o setor de Divisão de Desenvolvimento de Pessoas,
DIDEP, solicitou ao departamento uma resposta acerca do referido processo. Logo após,
passou a palavra ao Professor Eduardo Prado Baston, relator e presidente da comissão
responsável pela análise do processo, que procedeu à leitura do relato. O relator expôs
que, apesar da necessidade do Departamento por mais um professor em seu quadro e do
excelente currículo do Professor Tiago, o perfil de formação e atuação do Professor não
atenderia às demandas do curso de Engenharia Química. Foi sugerido que o processo
seja encaminhado a outros departamentos da UFSJ para apreciação. Em seguida foi
aberta votação e o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade. 3 – Apreciação
da Assembleia sobre projeto de pesquisa da Prof.ª Cristiane Finzi e apreciação do
Ad  Referendum  -  09/2017-  “Aprovação  do  relato  do  Projeto  de  Pesquisa  do
professor Fabiano Luiz Naves”. A professora Dalila, nomeada relatora do projeto de
pesquisa  do  Prof.ª  Fabiano  aprovado  em  2017  (Ad  Referendum  09/2017) e  para  o
projeto de pesquisa da Prof.ª Cristiane Finzi, iniciou lendo o mérito que consta do relato
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sobre o projeto do professor Fabiano, explicou o seu voto à época entre os presentes,
sendo aprovado por unanimidade o  Ad Referendum 09/2017. Em seguida,  procedeu à
leitura do relato de parecer favorável ao projeto de pesquisa intitulado “Estudos das
tecnologias  de  transformação  e  reaproveitamento  aplicadas  às  biomassas,  óleos
vegetais,  bioplásticos,  compósitos,  emulsões,  carotenóides  e  nano-orgânicos”,  da
professora  Cristiane  Finzi,  mencionando  algumas  documentações  que  devem  ser
providenciadas  pela  Professora.  A votação  foi  aberta,  e  o  projeto  foi  aprovado  por
unanimidade. 4 – Identidade visual do DEQUI. Prof.ª Patrícia esclareceu aos presentes
a necessidade de criação da identidade visual do DEQUI. Foi proposto pelos docentes
um concurso entre os alunos para escolher uma logomarca para o DEQUI e o PPGEQ.
Informes. 1 - Forma de ingresso de novo técnico, após a exoneração da servidora
Telma Chaves Leles. A Chefe do DEQUI, Prof.ª Patrícia, informou aos presentes, que a
servidora Telma a procurou, comunicando que entrará com o pedido de exoneração do
cargo. A mesma já foi instruída pela PROGP-CAP e enviou um email à secretaria do
DEQUI,  comunicando  que  levaria  os  documentos  para  formalização  do  pedido  de
exoneração. Sobre a tramitação para ingresso de um novo técnico,  a prof.ª  Patrícia,
comunicou que conversou com a Joselene da PROGP, e a mesma orientou que entrasse
em contato com a Mônica da DIDEP- Divisão de Desenvolvimento de Pessoas. Em
seguida, compartilhou entre os presentes o e-mail enviado a Mônica, e sua resposta. De
acordo com a resposta da DIDEP, abrir um concurso no momento seria impossível, por
causa de prazos por ser um ano eleitoral. Mais um ponto que dificultaria a abertura do
concurso, seria que a inclusão do cargo já deveria ser feita com a disponibilização do
código de vaga e a exoneração já tramitada e  a servidora ainda não entrou com os
documentos para a exoneração. Uma opção para atender a demanda do departamento
mais rapidamente elencada pela DIDEP seria o aproveitamento de concursos de outras
universidades.  Logo  após,  houve  uma  ampla  discussão  entre  os  professores.  Foi
decidido fazer um levantamento de concursos já ocorridos em outras universidades, para
fazer aproveitamento destes editais, para que assim a demanda do DEQUI possa ser
atendida  com  mais  rapidez.  2  -  LEQ:  EPIs,  EPCs,  reservas,  manipulação  de
substâncias  tóxicas,  perigosas e  voláteis.  A chefe do Departamento de Engenharia
Química Prof.ª Patrícia, informando que recebeu algumas reclamações de dificuldades
na  realização  da  reserva  de  equipamentos  no  laboratório e  reclamações  quanto  a
manipulação  de  produtos  químicos  perigosos  e  muito  voláteis  nos  laboratórios  de
Engenharia  Química.  Solicitou aos professores  que instruam seus alunos orientados,
quando  utilizarem  substâncias  tóxicas,  que  fiquem  atentos,  sobre  as  questões  de
segurança no manuseio de produtos químicos  e  também a proteção do ambiente de
trabalho e de todos os usuários.  Solicitou aos professores que quando precisarem usar
reagentes químicos perigosos e muito voláteis, que utilizem os EPIs e EPCs adequados
e pensem na segurança em geral, tanto de seu aluno quanto dos demais ocupantes do
Laboratório de  Engenharia  Química.  Foi  mencionada também a questão da  falta  de
organização do Laboratório, quanto aos usuários, pois não estão lavando as vidrarias
que utilizam para seus experimentos, sobrecarregando os técnicos de laboratório.  Em
seguida, houve uma discussão entre os presentes, com discussão de algumas ideias entre
os presentes.  3 - Informação sobre bens patrimoniais (cadeiras, armários, etc). A
Prof.ª  Patrícia  informou  sobre  a  chegada  de  novo mobiliário  a  ser  direcionado  aos
professores do Departamento.Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
dezenove horas e dez minutos e para constar, eu, Tatiane Amaro da Silva, secretária do
DEQUI,  lavrei  a  presente  ata  que,  após  ser  aprovada,  deverá  ser  assinada  pelos
presentes. 

Aderjane Ferreira Lacerda -________________________________________________
Alexandre Bôscaro França - _______________________________________________
Cristiane Medina Finzi Quintão - ___________________________________________
Dalila Moreira da Silveira -________________________________________________
Demian Patrick Fabiano -__________________________________________________
Eduardo Prado Baston – __________________________________________________
Fabiano Luiz Naves -_____________________________________________________
Henrique Tadeu Castro Cardias - ___________________________________________
Jorge David Alguiar Bellido - ______________________________________________
Juan Canellas Bosch Neto -________________________________________________
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Lisbeth Zelayaran Melgar – Ausência justificada
Marcelo da Silva Batista – Ausência não justificada
Patrícia da Luz Mesquita - _________________________________________________
Reimar de Oliveira Lourenço - _____________________________________________
Renata Carolina Zanetti Lofrano - ___________________________________________
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