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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às quinze horas e doze
minutos, na Sala 201.1, no  campus Alto Paraopeba da UFSJ,  professores do DEQUI
reuniram-se para a 61ª 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, Fabiano Luiz Naves, Jéssika Marina dos Santos, Juan Canellas Bosch
Neto, Lisbeth Zelayaran Melgar, Marcelo da Silva Batista, 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 Eduardo Prado Baston e Jorge David Alguiar
Bellido expondo as suas respectivas justificativas. Foram apreciadas pelos professores
presentes e foram aprovadas por unanimidade. A Prof.ª Patrícia, apresentou a pauta, que
foi aprovada por unanimidade, conforme os itens a seguir: 1) Aprovação das Atas da
60ª reunião ordinária do DEQUI e da reunião extraordinária do dia 10/12/2018:
foram  aprovadas  por  unanimidade.  2)  Apreciação  da  Assembleia  sobre  o  Ad
Referendum 08/2018  -  Aprovação  do  RADOC  do  Prof.  Fabiano  para  fins  de
progressão: foi aprovada pelos docentes votantes. 3) Apreciação da Assembleia sobre
validação do RADOC 2018 da Prof.ª Renata Lofrano para fins de progressão:  foi
aprovada pelos docentes votantes.  4) Apreciação da Assembleia sobre validação do
RADOC  2018  da  Prof.  Alexandre  Bôscaro  França para  fins  e  progressão: foi
aprovada pelos docentes votantes. 5) Apreciação da Assembleia sobre renovação dos
Termos de Coordenação dos Laboratórios de Engenharia Química (LEQ): A Profª
Patrícia  consultou  a  assembleia  sobre  os  docentes  interessados  em renovar  as  suas
responsabilidades na coordenação dos LEQ, que estiveram vigentes no ano de 2018. Os
docentes  responsáveis  decidiram  continuar  a  coordenar  os  respectivos  laboratórios,
exceto  o  Prof.  Marcelo  para  o  LEQ  VII,  que  passou  a  coordenação  do  referido
Laboratório  para  a  coordenação  do  Prof.  Reimar.  6)  Definição  do  calendário  de
reuniões do DEQUI para o 1º semestre de 2019:  ficou definido que as reuniões do
DEQUI  ocorrerão  às  sextas-feiras  as  17h.  7)  Apreciação  da  Assembleia  sobre
solicitação  de  apoio  do DEQUI ao projeto  de  organização  de  evento  (Trem de
Polímeros)  sob  coordenação  da  Profª  Cristiane  Finzi  -  Edital
001/2019/UFSJ/PROPE: A Profª Cristiane Finzi explicou os objetivos do evento que
pretende realizar e pediu o consentimento da assembleia departamental. O pedido foi
aprovado por unanimidade. 8) Apreciação da Assembleia sobre uma co-orientação da
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Prof.ª  Cristiane Finzi  em dissertação de mestrado na REDEMAT da UFOP:  A
Profa. Cristiane expôs sua intensão em participar, como co-orientadora, de dissertação
de  mestrado,  na  REDEMAT da  UFOP.  Foi  decidido  que  seja  feita  a  formalização
documental para posterior análise da assembleia. 9) Apreciação da Assembleia sobre o
relato do Projeto de Pesquisa: “Remoção de contaminantes de águas residuárias
industriais para fins de descarte ou reuso”, de autoria da Profª Patrícia Mesquita:
O Prof. Reimar foi nomeado relator do projeto pela sub-chefe do DEQUI, pelo Ato
Normativo 04/2019. O Prof. Reimar foi favorável à aprovação do projeto, assim como
os  demais  membros  votantes  da  assembleia.  10)  Apreciação  da  Assembleia  sobre
proposta do Prof. Tales da Engenharia Civil: A Profª Patrícia leu um e-mail do Prof.
Tales, coordenador do Laboratório Infrageo, da Engenharia Civil, que propõe utilização
compartilhada de alguns equipamentos pelos usuários da engenharia química e civil. Em
contrapartida,  solicita a alocação destes equipamentos em algum dos LEQ, devido à
falta de espaço no prédio da Engenharia Civil. O Prof. Marcelo disse ser a favor, mas
sugeriu  que  o  pedido  seja  bem  documentado  e  formalizado  via  chefias  do
departamentos.  O  Prof.  Alexandre  sugeriu  ainda  que  tais  equipamentos  sejam
devidamente  identificados.  Os  demais  membros  da  assembleia  foram  favoráveis  a
alocação  dos  equipamentos  no  laboratório,  desde  que  observadas  as  diretrizes  do
DEQUI  sobre  a  utilização  dos  espaços,  como  por  exemplo,  as  que  constam  dos
regimentos  dos  laboratórios  de engenharia  química.  11) Autorização de acesso aos
Laboratórios de Engenharia Química (LEQ): após expor memorando da Dipre-CAP
solicitando atualização dos critérios para acesso aos LEQ e após ampla discussão, foi
decidido que permanece a prioridade de utilização dos espaços durante o período em
que os técnicos e/ou assistente de laboratório estejam no local. Em situações atípicas,
em que não seja possível a condução dos trabalhos durante os dias e horários em que
haja  técnicos  nos  LEQ,  os  docentes  do  DEQUI,  da  Pós  Graduação  em Engenharia
Química  (PPGEQ)  e  ainda  os  docentes  de  outros  Departamentos,  previamente
autorizados pela chefia do DEQUI, ficam autorizados a retirar, pessoalmente, as chaves
do Laboratório de Engenharia Química a ser utilizado, na Portaria, se responsabilizando,
desta  forma,  pela  permanência de seus  alunos orientados no laboratório.  Ainda,  em
casos esporádicos de impedimento de comparecimento do docente orientador  para a
retirada das chaves, os alunos formalmente orientados em atividades de graduação e/ou
pós graduação (IC,  TCC, mestrado,  etc),  munidos de documento de “Declaração de
Responsabilidade  e  Autorização”  assinado  pelo  orientador  responsável,  que  será
disponibilizado  no  sítio  eletrônico  do  Departamento,  poderá  retirar  as  chaves
exclusivamente para suas atividades acadêmicas.  12) Informes: 12.1) Preenchimento
do RADOC:  A Profª. Patrícia explicou sobre as maneiras de lançar as atividades no
RADOC para não haver duplicidade de lançamentos no caso de publicações, projetos e
grupos  de  pesquisa,  que  envolvem vários  docentes  do  DEQUI.  12.2)  Comissão de
laboratório: a Profª Patrícia informou que foi nomeada uma comissão de laboratório,
presidida  pela  Profª  Aderjane,  composta  pelos  coordenadores  de  laboratório,  pelos
professores de aulas práticas e os técnicos/assistente de laboratório, com a finalidade de
propor  a  normalização  das  rotinas  de  laboratórios.  Foi  solicitado  que  a  comissão
apresente  um documento  com as  discussões  das  reuniões  para  ser  apresentado  aos
demais colegas na reunião da assembleia departamental a ser realizada no mês de março
de 2019.  12.3) Reparação dos agitadores magnéticos danificados:  A Profª Patrícia
informou que os agitadores magnéticos que estavam danificados foram reparados, e que
para sua utilização é necessária a retirada do equipamento com os técnicos para que seja
feito o registro de uso. 12.4) Espaço-físico do CAP: A Profª Renata (representante do
DEQUI) e o Prof. Alexandre (representante do PPGEQ) na comissão de espaço físico
do prédio da pós-graduação relataram os pontos de pauta que foram tratados na reunião
sobre  os  espaços  físicos  do  prédio  da  Pós-Graduação,  ocorrida  em 20/02/2019.  Na
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mesma data, ocorreu também a reunião sobre os espaços-físicos do CAP, na qual esteve
presente  também  a  Profª  Renata,  como  sub-chefe  do  DEQUI,  a  qual  reportou  as
discussões e encaminhamentos de ambas as reuniões, inclusive a informação da decisão
de  criação  da  comissão  de  espaço  físico  do  CAP,  a  ser  composta  pelos  chefes  de
Departamento e presidida pelo servidor Marcelo, do SEMAS-CAP. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e dez minutos e para constar, eu,
Demian  Patrick  Fabiano,  Docente  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 – Ausência Justificada 
Fabiano Luiz Naves - _____________________________________________________
Henrique Tadeu Castro Cardias – Afastamento integral para Pós-Doutorado
Jéssica Marina dos Santos - ________________________________________________
Jorge David AlguiarBellido - Ausência Justificada 
Juan Canellas Bosch Neto - ________________________________________________
Lisbeth ZelayaranMelgar - ________________________________________________
Marcelo da Silva Batista - ________________________________________________
Patrícia da Luz Mesquita - ________________________________________________
Reimar de Oliveira Lourenço- ______________________________________________
Renata Carolina Zanetti Lofrano - ___________________________________________
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