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Aos dez dias do mês de agosto do ano de 2018, às quinze horas e dez minutos, na sala
201 do Bloco 1, no campus Alto Paraopeba da UFSJ, professores do DEQUI reuniram-
se para a 57ª 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,  Eduardo Prado Baston,  Henrique
Tadeu Castro Cardias, Jorge David Alguiar Bellido, Juan Canellas Bosch Neto, Lisbeth
Zelayaram Melgar, Reimar de Oliveira Lourenço e Renata Carolina Zanetti Lofrano. A
Prof.ª  Patrícia  deu  início  à  reunião  informando  aos  presentes  sobre  a  ausência  dos
professores Demian e Fabiano, expondo as respectivas justificativas. Foram apreciadas
pelos professores presentes e essas foram aprovadas por unanimidade. Logo em seguida
a chefe do Departamento, Prof.ª Patrícia, apresentou a pauta, sendo também  aprovada
por unanimidade, conforme os itens a  seguir.  1 - Aprovação da Ata da 56ª Reunião
Ordinária da Assembleia do dia 12/06/2018. A chefe do Departamento, Prof.ª Patrícia,
apresentou a Ata aos professores, sendo aprovada por unanimidade. 2 - Apreciação da
Assembleia sobre o  Ad Referendum 04/2018 - Liberação dos docentes Alexandre,
Demian,  Eduardo,  Fabiano,  Jorge,  Juan,  Marcelo  e  Renata  para  ministrarem
disciplinas  no  PPGEQ  no  2º  semestre  de  2018.  A Profª  Patrícia  apresentou  aos
membros  da  assembleia  o  ad  referendum 04/2018,  para  liberação  dos  docentes
Alexandre, Demian, Eduardo, Fabiano, Jorge, Juan, Marcelo e Renata para ministrarem
disciplinas no PPGEQ no 2º semestre de 2018, sendo aprovado por unanimidade pelos
presentes.  3) Deliberação da Assembleia para formação da comissão responsável
pelo processo de progressão da chefe do Departamento, Profª Patrícia Mesquita e
nomeação de docentes para formação das comissões responsáveis pelo processo de
progressão dos professores Juan e Demian. Foram nomeadas as seguintes comissões
pela  Assembleia: para avaliação do processo de progressão da chefe do departamento,
Profª  Patrícia  Mesquita:  comissão composta pelos professores Alexandre(presidente),
Juan e Lisbeth. A comissão responsável pela avaliação do processo de progressão do
professor  Juan  será  composta  pelos  professores  Aderjane  (presidente),  Eduardo  e
Cristiane Finzi. Já para avaliação do processo de progressão do professor Demian, a
comissão a ser indicada para aprovação no CONSU será composta pelos professores
Henrique  (presidente),  Marcelo  e  Renata,  todos  Associados.  4  -  Apreciação  da
Assembleia sobre a validação das atividades não validadas nos RADOCs de 2016
dos  docentes  Patrícia  Mesquita,  Juan  Canellas  e  Demian  Patrick  e  sobre  a
validação dos RADOCs 2018 dos Professores Patrícia Mesquita, chefe do DEQUI,
Demian Patrick Fabiano, Juan Canellas Bosch e Marcelo Batista, até esta data,
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para fins de progressão. Inicialmente a Profa. Patricia explicou aos presentes que  foi
instruída pela PROEN a passar em Assembleia as atividades não validadas do ano 2016.
Desta forma, comunicou por e-mail a todos os docentes do Departamento e solicitou
que, se alguém tivesse alguma atividade do ano 2016 não validada, que apresentasse
antes da Assembleia para as atividades serem validadas no sistema e apreciadas nesta
reunião pela Assembleia.  Sendo assim, os professores Juan, Demian e a própria chefe
do departamento Profª Patrícia apresentaram as atividades não validadas do ano 2016.
Logo após, explicou também sobre as validações realizadas nos Radocs 2018 (até esta
data) dos professores Demian, Juan e Marcelo, e também da própria Profª Patrícia, para
fins de progressão. Foi esclarecido que todas as atividades da chefe do Departamento
validadas nos RADOCs 2016 e 2018 foram previamente conferidas pela comissão de
sua progressão (Profs. Alexandre, Juan e Lisbeth), a qual foi favorável à validação das
atividades. Em seguida, as validações foram apreciadas pelos professores presentes e
essas foram aprovadas por unanimidade.  5) Indicação de professor para compor o
comitê gestor do prédio da Pós Graduação do CAP.  A Profª Patrícia expôs que foi
solicitado a ela pelo Pró-Reitor adjunto de Pesquisa e Pós Graduação, Prof. Roberto
Calazans,  um nome  indicado  pelo  Departamento  para compor  um comitê  que  será
formado para gestão do prédio da Pós Graduação do CAP. Após uma ampla discussão
entre os presentes, decidiu-se por unanimidade indicar a Profª Renata Carolina Zanetti
Lofrano.  6) Informes.  6.1)Apreciação da Assembleia sobre proposta de parceria
com o Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete.  O Prof. Vitor Franco,
coordenador de extensão do Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete – CES-
CL, fez uma breve apresentação da sua proposta de parceria entre o CES-CL e a UFSJ
sobre a possível utilização dos espaços dos Laboratórios de Engenharia Química para
aulas práticas de LEQ II dos alunos do CES a partir de 2019-2, que fora discutida com o
Setor de Contratos e Convênios da Instituição em 09/08/18. Em seguida,  houve um
debate com diversas  opiniões  dos  professores  presentes  perante a  proposta  do Prof.
Vitor ao Departamento.  Logo após, foi sugerido ao Prof. Vitor, que elabore um projeto
físico com todas as informações necessárias e sua real proposta e que o Departamento,
por sua vez, compile suas demandas para que, posteriormente, a proposta do Professor
possa ser apreciada numa nova reunião. Sendo assim aprovado por unanimidade. 6.2)
Demanda   de equipamentos nos LEQ e espaço físico  do CAP.  A Profa.  Patrícia
informou  a  todos  os  presentes  que  tem pleiteado recursos  para  equipamentos  e/ou
manutenção e que a respeito disto, o Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós Graduação,
Prof.  Roberto Calazans,  solicitou o levantamento  das  maiores  demandas para  tentar
alguma ajuda. A Profª Patricia comentou que o técnico Ricardo já estava realizando este
levantamento  e  pediu  a  todos  os  professores,  especialmente  aos  usuários  e
coordenadores dos LEQ, que elencassem possibilidades e passassem para o Ricardo.
Além disto, informou que o Prof. Calazans também a comunicou sobre  reunião futura
prevista entre os chefes de Departamento e o Prefeito de Campus, juntamente  com a
PROPE (Prof. Roberto Calazans) e PROAD (Pró-Reitora Vera), para iniciar a discussão
de distribuição de espaço físico no CAP, de modo a começar tentar atender às demandas
levantadas  em  reuniões  com  os  Departamentos.  6.3)  Formato  do  TCC. A
Coordenadora do TCC, Profa. Aderjane, pegou a palavra e explicou a necessidade de
passar este informe em reunião, já que tem alguns alunos com dúvida no formato de
TCC.  Após  alguns  questionamentos  entre  os  presentes,  ficou  sugerido  que  a
Coordenadora  do  TCC  propusesse  ao  Colegiado  da  Coordenação  do  Curso  de
Engenharia Química a elaboração de uma Resolução em que o formato de artigo ou de
monografia possam vigorar, para que os orientadores possam escolher o mais adequado
aos trabalhos de TCC que orientam. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
às dezesseis  horas e quarenta e cinco 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 -Ausência Justificada
Eduardo Prado Baston – __________________________________________________
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Fabiano Luiz Naves – Férias Regulamentares 
Henrique Tadeu Castro Cardias -____________________________________________
Jorge David Alguiar Bellido - ______________________________________________
Juan Canellas Bosch Neto -________________________________________________
Lisbeth Zelayaran Melgar – ________________________________________________
Marcelo da Silva Batista – Ausência não Justificada
Patrícia da Luz Mesquita - _________________________________________________
Reimar de Oliveira Lourenço - _____________________________________________
Renata Carolina Zanetti Lofrano- ___________________________________________
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