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ATA DA 62ª REUNIÃO  ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de 2019, às dezessete horas, na Sala
201.1, no campus Alto Paraopeba da UFSJ, professores do DEQUI reuniram-se para a
62ª Reunião ordinária do Departamento de Engenharia Química - DEQUI da Universi-
dade Federal de São João del-Rei (UFSJ) do Campus Alto Paraopeba (CAP), sob a pre-
sidência 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 Bas-
ton, Jéssika Marina dos Santos, Jorge David Alguiar Bellido, Juan Canellas Bosch Neto,
Lisbeth Zelayaran Melgar, Marcelo da Silva Batista e Renata Carolina Zanetti Lofrano.
A Prof.ª Patrícia deu início à reunião informando aos presentes sobre a ausência dos
professores Fabiano Luiz Naves e Reimar de Oliveira Lourenço, expondo as suas res-
pectivas justificativas. Foram apreciadas pelos professores presentes e foram aprovadas
por unanimidade. A Prof.ª Patrícia, apresentou a pauta, solicitando a retirada do ponto
referente à “Apresentação dos encaminhamentos definidos pela Comissão para uti-
lização/acesso/controle dos LEQ.”  A pauta  foi aprovada por unanimidade, conforme
os itens a seguir: 1) Aprovação da Ata da 61ª reunião ordinária do DEQUI: foi apro-
vada por unanimidade. 2) Apreciação da Assembleia sobre Convênio UFSJ / Univer-
sidade do Kentucky, proposto pelos professores Fabiano Naves e Cristiane Finzi:  A
professora Patrícia informou os presentes com relação ao convênio internacional pro-
posto pelos professores Fabiano Luiz Naves e a professora Cristiane Finzi. A professora
Cristiane Finzi esclareceu que o processo já havia sido aprovado sob regime simplifica-
do nas instâncias competentes, mas reforçou a importância da ciência do departamento.
A professora Renata questionou o uso da infra estrutura do departamento e foi esclareci-
do que não haveria prejuízo ao departamento, ficando, portanto, todo o Departamento
ciente e de acordo. 3) Indicação de comissão para redação/atualização do "Progra-
ma de capacitação de docentes do DEQUI" - 2019-2023. A professora Patrícia infor-
mou que o plano de capacitação docente do DEQUI foi vigente até o fim de 2018 e
novo plano precisa ser elaborado. Apresentou o plano e ressaltou que as metas de capa-
citação foram integralmente cumpridas. Ficou decidido que a confecção de novo plano
de capacitação (2019-2023) será efetuado por comissão composta pelos professores :
Alexandre Boscaro, Demian Patrick Fabiano e Eduardo Baston, sob a presidência do
primeiro. 4) Encargos didáticos solicitados pela coordenação do curso de engenha-
ria de bioprocessos – A Profª Patrícia informou que a coordenação do curso de Enge-
nharia de Bioprocessos solicitou os encargos para a disciplina Materiais na Indústria de
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Bioprocessos e ficou decidido que a Profª Dalila Moreira da Silveira ficará com os refe-
ridos encargos a serem ofertados ao referido curso. 5) Apresentação dos encaminha-
mentos da comissão de espaço físico do CAP e levantamento de todas as demandas
de espaço físico do DEQUI : a chefia deixou os professores informados quanto aos úl-
timos debates ocorridos na comissão do espaço físico do Campus Alto Paraopeba, inici-
ando pelo histórico de reuniões dessa comissão. Relembrou, com o relato, que o DEFIM
e o DTECH são favoráveis à setorização do campus, enquanto o DEQUI, DQBIO e DE-
TEM se sentem satisfeitos com a distribuição atual. A chefia solicitou uma posição do
departamento quanto aos critérios de distribuição de espaço físico e formalização de de-
mandas (antigas e recentes) para serem levadas à comissão na reunião do dia 27 de mar-
ço. O Departamento entende que deve ser registrada pela comissão a demanda por um
pavilhão de salas de aulas no CAP, similarmente aos construídos em outros  campi  da
UFSJ. Como critério principal de distribuição dos espaços existentes, foi elencada a iso-
nomia entre as Unidades Acadêmicas, com distribuição igualitária dos espaços no interi-
or do prédio principal, contando tanto os já ocupados pelos Departamentos quanto aque-
les que eventualmente estejam vagos. A partir desta distribuição isonômica, estes espa-
ços ficariam sob gestão dos Departamentos. Em relação a questões levantadas em reuni-
ão anterior da comissão de espaço físico e repassadas ao Departamento para manifesta-
ção, o DEQUI sugere que, anteriormente a qualquer votação, seja primeiramente feita
uma simulação da distribuição destes espaços e apresentação aos Departamentos em
suas assembleias para apreciação dos demais docentes. Sobre a questão de espaço para o
Prefeito de campus, o Departamento entende que a prefeitura de campus já está alocada
na torre do bloco 6 e, portanto, o Prefeito de campus pode ter sua sala específica neste
espaço, se necessário. Foram reforçadas as demandas do DEQUI, algumas antigas ainda
não contempladas, pleiteadas por outras chefias desde antes de 2016, outras desde 2018,
outras mais recentes, e foram citadas:  disponibilização de sala para os professores visi-
tantes e de espaço gerido pelo DEQUI para alocação de pesquisador PNPD-CAPES (de-
manda permanente PPGEQ), sala para o programa de extensão Coleta Seletiva no CAP,
sob coordenação da professora Dalila, sala para a disciplina de DPQ1 para cerca de 50
alunos,  salas para projetos coordenados por docentes do DEQUI (como o da professora
Renata Lofrano, por exemplo), almoxarifado de reagentes, sala de resguardo de resí-
duos, e adequações das instalações e de segurança nos laboratórios de ensino sob res-
ponsabilidade do DEQUI. Encerrado esse ponto, a professora Cristiane M. Finzi solici-
tou que seja constado em ata o total apoio dos professores desse departamento à chefia
representada pela professora Patrícia da Luz Mesquita, que se porta com ética e demo-
cracia em todas as demandas relacionadas ao DEQUI. Os professores do DEQUI recha-
çam qualquer crítica à gestão da professora e reforçam seu amplo apoio à representativi-
dade do cargo. Os professores do departamento aprovam a solicitação por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e dez minutos e
para constar, eu, Cristiane Medina Finzi, 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 ____________________________________________________
Fabiano Luiz Naves - Ausência justificada 
Henrique Tadeu Castro Cardias – Afastamento integral para Pós-Doutorado
Jéssica Marina dos Santos - ________________________________________________
Jorge David Alguiar Bellido - ______________________________________________
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Juan Canellas Bosch Neto - ________________________________________________
Lisbeth ZelayaranMelgar - ________________________________________________
Marcelo da Silva Batista - ________________________________________________
Patrícia da Luz Mesquita - ________________________________________________
Reimar de Oliveira Lourenço- Ausência justificada 
Renata Carolina Zanetti Lofrano - ___________________________________________
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