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ATA DA 64ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEQUI – 25 de junho de 2019

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove), às 17h10 (dezes-
sete horas e dez minutos), na Sala 201.1 (duzentos e um, bloco um) do campus Alto Paraope-
ba (CAP), em Ouro Branco/MG, reuniram-se para a 64ª (sexagésima quarta) Assembleia Or-
dinária do DEQUI, sob a presidência da chefe do departamento, a profª Patrícia da Luz Mes-
quita, os seguintes docentes: 1. Alexandre Bôscaro França, 2. Cristiane Medina Finzi Quin-
tão, 3. Dalila Moreira da Silveira, 4. Demian Patrick Fabiano, 5. Eduardo Prado Baston, 6.
Jéssika Marina dos Santos, 7. Juan Canellas Bosch Neto, 8. Marcelo da Silva Batista, 9. Pa-
trícia da Luz Mesquita, 10. Reimar de Oliveira Lourenço e 11. Renata Carolina Zanetti Lo-
frano. A profª Patrícia Mesquita deu início à reunião às 17h10 (dezessete horas e dez mi-
nutos) com os INFORMES, a pedido da profª Cristiane Finzi que manifestou interesse em
divulgar aos  presentes alguns temas discutidos na última reunião do CONSU/UFSJ, realiza-
da em 24/06/19, tais como: a) Suspensão temporária de concurso para adequação das resolu-
ções da UFSJ;  b) PDI; c) Posição da UFSJ no ranking estadual; e d) Estratégias para eleva-
ção do IGC da UFSJ. Logo depois, o profº Juan Bosch pediu a palavra para solicitar a todos
que enviem à coordenadoria do curso de Engenharia Química da UFSJ o Plano de Ensino
(2019/2) até a data limite de 28/06/19. Em seguida, a chefe do DEQUI informou aos presen-
tes a justificativa de ausência da profª Aderjane Lacerda, a qual foi aceita por unanimidade.
Na sequência, a profª Patrícia Mesquita apresentou a pauta para a aprovação pela assembleia,
solicitando a inclusão de mais um item, e a mesma foi aprovada por unanimidade conforme
os itens a seguir: 1) Aprovação Departamental das atas da 63ª Assembleia Ordinária do DE-
QUI de 26/04/19, da Assembleia Extraordinária do DEQUI de 07/05/19, e da ata para regis-
tro de falta de quórum de 19/06/19: Todas as atas foram aprovadas por unanimidade.  2)
Aprovação Departamental do Ad Referendum 01/2019 (Aprovação da Comissão para Avalia-
ção da Progressão Docente do prof. Eduardo Baston); do Ad Referendum 02/2019 (Aprova-
ção do RADOC 2019 da profª Cristiane Finzi até a data do interstício: 25/04/19); e do Ad
Referendum 03/2019 (Aprovação do RADOC 2019 do prof. Eduardo Baston até a data do in-
terstício: 25/05/19): Todos os Ad Referendum foram aprovados por unanimidade. 3) Aprecia-
ção da Assembleia para anuência à participação da profª Patrícia Mesquita no Comitê Cientí-
fico do II Workshop Tecnologias Limpas, da UFMG, e no próprio evento em si, em setembro
de 2019. A profª Patrícia Mesquita apresentou à assembleia o convite  para participar do Co-
mitê Científico do II Workshop Tecnologias Limpas, da UFMG, bem como do evento, em
setembro de 2019: Sua participação foi aceita por unanimidade. 4) Criação de uma Comissão
para avaliação dos relatórios de Iniciação Científica dos projetos aprovados pelo DEQUI: A
profª Patrícia apresentou à Assembleia a Resolução 018/2016 e recordou debates anteriores
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em assembleia quando havia um “consenso” entre os pares que as atividades de IC fossem
prioritariamente encaminhadas via editais institucionais. Diante de debates e discussões, foi
sugerido que este ponto fosse retirado da pauta, e que fossem discutidos na assembleia se-
guinte algumas questões, tais como: a) Obrigatoriedade ou não da Unidade Acadêmica assu-
mir esta avaliação; b) Critérios para possíveis avaliações; e c) Critérios para criação da co-
missão: Todas foram aprovadas por unanimidade. 5) Apreciação da Assembleia sobre a ade-
quação dos Encargos Didáticos 2019-2 do prof. Marcelo da Silva Batista: A profª Patrícia
Mesquita explicou a todos o motivo da inclusão deste tópico, tendo em vista que houve ne-
cessidade de adequação dos encargos didáticos do  prof.  Marcelo Batista, retirando-se a
oferta de uma disciplina optativa à graduação em Engenharia Química, a partir de atendi-
mento à demanda da Pós-Graduação. Esta adequação já havia sido comunicada ao coordena-
dor do curso de Engenharia Química, prof. Juan Bosch Neto, ainda dentro do cronograma
das coordenadorias, mas precisava ser formalizada em Assembleia Departamental, a qual foi
aceita por unanimidade. 6)  Apreciação da Assembleia sobre os trabalhos do Comitê Gestor
do Espaço Físico do prédio da Pós-Graduação: a profª Renata Lofrano fez uma apresenta-
ção sobre os trabalhos do Comitê Gestor do Prédio da Pós-Graduação e Pesquisa do CAP,
caracterizando os espaços, os laboratórios e os equipamentos neles instalados. Houve ampla
discussão, e chegou-se ao consenso no Departamento a manutenção dos dois espaços cedi-
dos ao PPGEQ desde 2018, além do pleito pelos Laboratórios de Processos Químicos e Pre-
paro de Amostras. Quanto ao laboratório de Caracterização de amostras,  a Assembleia dis-
cutiu sobre a possibilidade de ficar subordinado diretamente à PROPE, visto que o seu cará-
ter ser do tipo multiusuário. Entretanto, caso esta proposta não seja aceita pelo Comitê, foi
elencada a sugestão de o DEQUI também assumir este laboratório. Esta proposta foi coloca-
da em votação, e foi aprovada por 10 (dez) votos a favor, com 1 (uma) abstenção. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), e para
constar, eu, Alfredo da Costa Bastos, secretário do pool de secretarias de departamentos do
CAP, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada e rubricada por todos
aqueles que participaram desta reunião. Ouro Branco/MG, 25 (vinte e cinco) de junho de
2019 (dois mil e dezenove).
Aderjane Ferreira Lacerda (Ausência Justificada)

Alexandre Bôscaro França ____________________________________________________
Cristiane Medina Finzi Quintão ________________________________________________
Dalila Moreira da Silveira  ____________________________________________________
Demian Patrick Fabiano ______________________________________________________
Eduardo Prado Baston ________________________________________________________
Fabiano Luiz Naves (Ausência Não Justificada)

Henrique Tadeu Castro Cardias (Afastamento Integral Pós-Doutorado - PORTARIA Nº 734, Art. 3º, de 19/12/2018)

Jéssika Marina dos Santos _____________________________________________________
Jorge David Alguiar Bellido (Ausência Não Justificada)

Juan Canellas Bosch Neto _____________________________________________________
Lisbeth Zelayaran Melgar (Ausência Não Justificada)

Marcelo da Silva Batista ______________________________________________________
Patrícia da Luz Mesquita ______________________________________________________
Reimar de Oliveira Lourenço __________________________________________________ 
Renata Carolina Zanetti Lofrano ________________________________________________
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