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Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2019, às dezessete horas, na Sala 201.1,
no  campus Alto Paraopeba da UFSJ,  professores do DEQUI reuniram-se para a 63ª
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,  Jéssika
Marina dos Santos, Jorge David Alguiar Bellido, Juan Canellas Bosch Neto, Lisbeth
Zelayaran  Melgar,  Patrícia  da  Luz Mesquita,  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
respectivas  justificativas.  Foram  apreciadas  pelos  professores  presentes  e  foram
aprovadas  por  unanimidade.  A Prof.ª  Patrícia  apresentou  a  pauta,  e  a  mesma foi
aprovada por unanimidade, conforme os itens a seguir: 1)  Aprovação da Ata da 62ª
reunião  ordinária  do  DEQUI  do  dia  22/03/2019:  aprovada  por  unanimidade.  2)
Apreciação da Assembleia sobre o Plano de Trabalho da Profa. Jéssika Marina dos
Santos no período do seu Estágio Probatório: aprovado pelos docentes votantes por
unanimidade. 3) Apreciação sobre solicitação dos técnicos e assistente de laboratório
para treinamento para operação dos equipamentos cromotógrafo a gás,  TPR e
espectrômetro de massas: Após discussão, foi  determinado que seria solicitado um
treinamento no cromatógrafo a gás ao professor Vagner Fernandes Knupp, também foi
sugerido que os docentes do DEQUI usuários dos equipamentos em questão façam os
técnicos partícipes, como medida para  seu treinamento. 4) Validação dos RADOCS do
ano  2018: A professora  Patrícia  Mesquita  informou  que  validou  os  RADOCs  das
atividades  docentes  realizadas  pelos  professores  do  DEQUI  em  2018,  conforme  a
documentação conferida pela Comissão de Avaliação de RADOCs; e que a validação
dos RADOCs 2018 dos professores Alexandre Bôscaro e Renata Lofrano foi apreciada
em assembleia anterior para fins de Progressão Docente. Em seguida, foi apresentado à
assembleia  o  parecer  da  Comissão  que  avaliou  a  documentação  comprobatória  dos
RADOCs  2018,  favorável  à  validação  das  atividades  docentes  da  chefe  do
departamento, a professora Patrícia da Luz Mesquita. A validação dos RADOCs 2018
de todos os docentes foi então aprovada por unanimidade.  5) Encaminhamentos da
comissão dos Laboratórios de Engenharia Química (LEQ):  A professora Aderjane
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Ferreira Lacerda, presidente da comissão dos LEQ, informou sobre as decisões tomadas.
Ela  participou  a  todos  que  a  reserva  e  o  controle  de  equipamentos/materiais
permanecerão  sob  a  responsabilidade  dos  técnicos  de  laboratórios,  por  meio  do
preenchimento  de  planilhas  de  utilização/formulários  de  controle,  e  que  esta
metodologia  tem funcionado  bem.  Desta  forma,  a  comissão  optou  por  mantê-la.  A
Comissão  também  implementou  uma  Ficha  de  Utilização  dos  LEQ  (que  será
disponibilizada no site do DEQUI), cuja apresentação será obrigatória para a utilização
dos LEQ. O usuário dos LEQ deverá portar cópia física da ficha sempre que este for
utilizar o espaço e é o responsável direto por recolher as assinaturas de autorização. A
Profª  Aderjane  também  informou  da  decisão  da  comissão  em  permitir  o  acesso  e
permanência  nos  LEQ somente  àqueles  usuários  que  estejam trajando  jaleco,  calça
comprida e sapato fechado, inclusive para adentrar os laboratórios, caso contrário, os
técnicos estão autorizados a não permitirem a entrada ou a permanência no espaço. Foi
fixado o período de transição de 1 mês para a implementação das decisões. A Profª
Patrícia Mesquita expôs a demanda solicitada pela DIPRE-CAP de se estabelecer um
quantitativo médio anual  para geração de resíduos perigosos,  para cada LEQ. Ficou
estabelecido  para  os  coordenadores  dos  laboratórios  o  levantamento  dos  resíduos
gerados nos laboratórios sob sua coordenação (tipo e quantidade média anual). Foi dado
também o prazo de um mês para o encaminhamento das estimativas para a chefia do
DEQUI para que se responda à DIPRE/CAP. 6) Distribuição dos encargos didáticos
para  o  segundo  semestre  de  2019  para  atendimento  ao  curso  de  Engenharia
Química: foi discutida e efetuada a distribuição dos encargos semestre 2019-2, a qual
contou com a aprovação de todos os professores presentes, conforme planilha anexa. 7)
Encaminhamentos e discussões sobre espaço físico do CAP:  A professora Patricia
informou aos professores sobre as discussões realizadas na comissão de espaço físico do
CAP, informou a respeito de que a comissão concordou com a cessão de uma sala do
prédio principal ao DEQUI para ser utilizada como sala de DPQ1, desde que seja a sala
sala 207 no bloco 6 (com cerca de 40 m²) e que as aulas expositivas da disciplina sejam
alocadas  no  mapa  de  salas.  Após  votação,  esta  proposta  foi  aceita  e  aprovada  por
unanimidade. Foi também discutida sobre a  gestão autônoma dos departamentos sobre
os gabinetes docentes, após discussão a assembleia concluiu que os gabinetes docentes
possam ficar sob gestão dos departamentos com base no número de docentes e aqueles
compartilhados  com  professores  de  outros  departamentos  sejam  utilizados
exclusivamente para alocação de professores e não para outro fim. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e treze minutos e para constar, eu,
Jorge David Alguiar Bellido, 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 - ______________________________________________
Juan Canellas Bosch Neto - ________________________________________________
Lisbeth ZelayaranMelgar - ________________________________________________
Marcelo da Silva Batista - ________________________________________________
Patrícia da Luz Mesquita - ________________________________________________

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85



Reimar de Oliveira Lourenço- Ausência justificada
Renata Carolina Zanetti Lofrano - __________________________________________
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