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Ata  da  quinquagésima  quinta  assembleia  ordinária  do  Departamento  de

Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades – DTECH,  Campus

Alto Paraopeba, Universidade Federal de São João del Rei.

Aos quinze dias  do mês de maio  de dois  mil  e  dezoito,  às  dezessete  horas  e  dez

minutos, na sala 201, bloco 1, Campus Alto Paraopeba, reuniram-se os professores do

Departamento  de  Tecnologia  em  Engenharia  Civil,  Computação  e  Humanidades

(DTECH)  para  darem  início  à  quinquagésima  quinta  assembleia  ordinária  deste

Departamento. Estiveram presentes, sob a presidência do Chefe do Departamento, Prof.

Cristiano Maciel da Silva, os seguintes professores membros do DTECH: Alexandre da

Silva  Galvão,  Ana  Amélia  Oliveira  Mazon,  Bruno  Leonardo  Cunha,  Cristiano  Grijó

Pitangui, Eduardo Sarquis, Eliane P. C. C. Santos, Emmanuel Kennedy da C. Teixeira,

Fernando Augusto  Teixeira,  Jackson de Oliveira  Pereira,  Hisashi  Inoue,  José Carlos

Borba  Júnior,  Leandro  Neves  Duarte,  Marconi  de  Arruda  Pereira,  Paulo  R.  Borges,

Pedro Mitsuo Shiroma, Rone Ilídio da Silva, Tales Moreira de Oliveira, Thiago Rodrigues

de Oliveira e Velcimiro Inácio Maia. O Professor Cristiano apresentou a pauta, indicando

os  seguintes  itens:  1.  Leitura  e  aprovação  da  ata  anterior,  bem  como  das

justificativas de ausência dos membros do DTECH. 2. Informes gerais da Chefia.

2.1. Informes de representantes nos conselhos superiores. 3.1. Apresentação de

programação financeira  da área humanidades  pelos professores Marco Aurélio

Souza  Alves  e  Bruno  L.  Cunha.  3.2.  Deliberação sobre  pedido  de  auxílio  para

participação em eventos dos Profs. Marco Aurélio Sousa Alves e Bruno L. Cunha.

4.1. Apresentação de programação financeira da área da engenharia civil,  prof.

Paulo Borges. 4.2. Aprovação de pedido de auxílio do prof. Jackson Pereira de

Oliveira para participação no Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia Sanitária e

Ambiental que ocorrerá em Julho/2018. 5. Deliberação sobre encaminhamento das

disciplinas  do  Prof.  Stelio  M.  Menezes  após 24/09/18,  relator:  Prof.  Leandro N.

Duarte. 6.1. Apresentação de programação de afastamentos na Engenharia Civil

pelos Profs. Emmanuel Kennedy da C. Teixeira e Paulo R. Borges. 6.2. Deliberação

sobre  acionamento  de  novo  professor  substituto.  7.  Deliberação  sobre  ad

referendum para formação da comissão responsável pela avaliação da progressão

funcional  do professor Leandro N.  Duarte.  8.  Deliberação sobre  ad referendum

para participação do Prof. Jackson Oliveira Pereira no programa de Pós-graduação

em  Engenharia  Química,  2018-2021.  9.1.  Deliberação  sobre  relatório  final  de

atividades do projeto: "Contribuição Geotécnica ao estudo de Estacas tipo RAP

modificada para pequeno diâmetro" liderado pelo Professor Tales M. de Oliveira,
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relator  Lucas  Roquete  Amparo.  9.2.  Deliberação  sobre  relatório  parcial  de

atividades do projeto de pesquisa,  número 23122.019862/2016-09,  liderado pelo

Prof.  Tales  Moreira.  10.  Deliberação sobre  convênio  tecnológico:  parceria  de

Inovação Tecnológica  Via  Real/UFSJ,  relator:  Prof.  Marco  Aurélio  S.  Alves. 11.

Discussão sobre regras para emissão de certificados de Iniciação Científica pelo

DTECH, tendo como base a RESOLUÇÃO CONEP, No 018, de 29 de junho de 2016.

Posto em votação, a pauta da assembleia foi aprovada. Item 1- Leitura e aprovação da

ata anterior, bem como das justificativas de ausência dos membros do DTECH.

Posto em votação, a ata da assembleia do dia 11/04/2018, enviada previamente aos

membros,  foi  aprovada  por  unanimidade. Item  2.  Informes  gerais  da  Chefia.  O

professor Cristiano falou sobre a proposta de trabalho do Programa Aliança Estratégica

da SEDECTES-MG,  e  da reunião agendada para  o  dia  18/05/18 no Campus Santo

Antônio. Informou também sobre a reunião com o Pro-reitor Adjunto de Pós-Graduação,

que ocorrerá no dia 23/05 para tratar sobre a proposta de mestrado da engenharia civil. 

Item  2.1.  Informes  de  representantes  nos  conselhos  superiores.  O  professor

Marconi de A. Pereira informou sobre as decisões da última reunião do CONEP ocorrida

no  dia  02/05/18.  Item  3.  Apresentação  de  programação  financeira  da  área

humanidades pelos professores Marco Aurélio Souza Alves e Bruno L. Cunha. O

professor Bruno L. Cunha informou a programação de participação em eventos para a

apresentação  de  trabalhos  dos  professores  da  área  de  humanidades,  bem com os

valores  para  o  auxílio  financeiro  definidos  pela  área.  Detalhamento  no  item  3.1.

Deliberação  sobre  pedido  de  auxílio  para  participação  em  eventos  dos  Profs.

Marco  Aurélio  Sousa  Alves  e  Bruno  L.  Cunha.  Após  discussão,  ficou  definido  a

divisão dos valores de R$ 1500,00 para o Professor Marco Aurélio S. Alves, R$ 1000,00

para o professor Bruno L. Cunha e o valor de R$ 500,00 ao prof. Velcimiro I. Maia. Posto

em votação, a divisão dos valores para o auxílio foi aprovada por unanimidade. Item 4.

Apresentação de programação financeira da área da engenharia civil, prof. Paulo

Borges.  A área de engenharia civil  definiu o valor de R$ 800,00 reais para o auxílio

financeiro para participação em eventos considerando a situação atual dos recursos do

DTECH aos professores Jackson de Oliveira Pereira, Tales Moreira de Oliveira, José

Carlos Borba, Eliane Prado e Emmanuel K. da C. Teixeira. Posto em votação a divisão

foi  aprovada por unanimidade.  Item 4.1.  Aprovação de pedido de auxílio  do prof.

Jackson  Pereira  de  Oliveira  para  participação  no  Simpósio  Ítalo-Brasileiro  de

Engenharia Sanitária e Ambiental que ocorrerá em Julho/2018. Posto em votação, o

pagamento das diárias no valor de R$ 652,04 ao prof. Jackson de Oliveira Pereira para a
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participação no simpósio ítalo- brasileiro de engenharia sanitária e ambiental 2018 entre

os  dias  18  a  20  de  junho,  Foz  do  Iguaçu,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Item  5.

Deliberação sobre encaminhamento das disciplinas do Prof.  Stelio  M.  Menezes

após 24/09/18, relator: Prof. Leandro N. Duarte. Devido a previsão de aposentadoria

do Professor Stélio Maia Menezes em 23/09/2018, tendo em vista a impossibilidade de

abertura de concurso público antes da liberação do código de vaga,  os professores

Leandro  Neves  Duarte,  Tales  Moreira  de  Oliveira  e  Paulo  Roberto  Borges  se

comprometem com a continuidade dos encargos didáticos do referido professor até a

data de posse e exercício do novo professor efetivo. Desde que seja mantido o código

de vaga no departamento (DTECH) e o concurso seja realizado na maior  brevidade

possível.  Posto  em  votação,  o  encaminhamento  supracitado  foi  aprovado  por

unanimidade.  Item  6.  Apresentação  de  programação  de  afastamentos  na

Engenharia Civil pelos Profs. Emmanuel Kennedy da C. Teixeira e Paulo R. Borges.

Os professores supracitados apresentaram um plano de afastamentos para qualificação

do corpo docente da Engenharia Civil que demanda o acionamento de novo professor

substituto (detalhamento no item 6.1).  Item 6.1. Deliberação sobre acionamento de

novo professor substituto.  Ficou decidido que o DTECH tentará a alocação de mais

um  professor  substituto  para  a  Engenharia  Civil.  Com  o  retorno  da  Profa  Dalilah,

deliberou-se pelo afastamento do prof.  Emmanuel  K.  da C.  Teixeira.  Ficou decidido,

também, o afastamento para qualificação dos professores Lucas Roquete Amparo e

Paulo R. Borges, no início do segundo semestre de 2018 mediante contratação de um

novo docente substituto (o que não é certo devido ao ano eleitoral).  Os professores

Emmanuel e Paulo se comprometeram a apresentar o plano de encargos dos docentes

substitutos  até  22/05/18.  Posto  em votação,  os  afastamentos  para  qualificação  dos

docentes: Emmanuel K. da Costa Teixeira, Lucas Roquete Amparo e Paulo R. Borges,

foram  aprovados  por  unanimidade.  7.  Deliberação  sobre  ad  referendum  para

formação da  comissão responsável  pela  avaliação da  progressão funcional  do

professor Leandro N. Duarte. O Prof. Cristiano apresentou a composição da comissão

responsável pela avaliação da progressão funcional do professor Leandro Neves Duarte

conforme segue: prof. Marconi de A. Pereira e prof. Pedro Mitsuo Shiroma. Posto em

votação, o  ad referendum de aprovação da composição da comissão foi aprovada por

unanimidade. Item 8. Deliberação sobre  ad referendum para participação do Prof.

Jackson Oliveira Pereira no programa de Pós-graduação em Engenharia Química,

2018-2021.  Posto  em  votação,  o  Ad  referendum  de  aprovação  da  participação  do

professor Jackson de Oliveira Pereira, como docente permanente, no quadriênio 2018–
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2021, no  Programa  de  Pós-Graduação  em Engenharia  Química,  foi  confirmado  por

unanimidade.  Item  9.  Deliberação sobre relatório  final  de  atividades  do projeto:

"Contribuição  Geotécnica  ao  estudo  de  Estacas  tipo  RAP  modificada  para

pequeno diâmetro"  liderado  pelo  Professor  Tales  M.  de  Oliveira,  relator  Lucas

Roquete Amparo.  O professor Leandro apresentou o relato do prof.  Lucas Roquete

Amparo que se manifestou favorável à aprovação do relatório final. Posto em votação, o

voto do relator foi aprovado por unanimidade.  Item 9.1. Deliberação sobre relatório

parcial  de  atividades  do  projeto  de  pesquisa,  número  23122.019862/2016-09,

liderado pelo Prof. Tales Moreira. O professor Tales Moreira apresentou o andamento

de seu projeto para a assembleia. Por se tratar de um relatório parcial, por decisão da

chefia não foi designado relator de forma a não sobrecarregar os docentes.  Item 10.

Deliberação sobre convênio  tecnológico:  parceria  de Inovação Tecnológica  Via

Real/UFSJ,  relator:  Prof.  Marco  Aurélio  S.  Alves.  O prof.  Cristiano  apresentou  o

parecer do professor Marco Aurelio S. Alves que se manifestou favorável à aprovação do

convênio de parceria entre a UFSJ e a empresa Via Real. Posto em votação, o voto do

relator foi aprovado por unanimidade. Item 11. Discussão sobre regras para emissão

de  certificados  de  Iniciação  Científica  pelo  DTECH,  tendo  como  base  a

RESOLUÇÃO  CONEP,  No  018,  de  29  de  junho  de  2016.  O  chefe  do  DTECH

apresentou  a  necessidade  de  seguir  a  resolução  supracitada  que  estipula  que  as

unidades acadêmicas devem, no âmbito de sua competência, estabelecer os critérios

para avaliação e aprovação dos relatórios da concessão dos projetos e emissão de

certificados para alunos de IC.  A discussão não foi conclusiva e o item será pautado

novamente para deliberação.  Nada mais havendo a tratar a assembleia foi encerrada às

18 horas e 30 minutos. Eu, Miria Aparecida do Espirito Santo, secretaria do DTECH,

lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ouro

Branco, 15 de maio de 2018.

Alexandre da S. Galvão________________Ana Amélia O. Mazon___________

Bruno Leonardo Cunha____________Cristiano Maciel da Silva____________________

Eliane Prado C. C. Santo_______________Eduardo Sarquis Soares________________

 Emmanuel K. da C. Teixeira__________Fernando Augusto Teixeira____________
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Marconi de Arruda Pereira __________Hisashi Inoue ____________________

Leandro N. Duarte_________________Pedro Mitsuo Shiroma________________

Paulo Roberto Borges____________Tales Moreira de Oliveira ______________
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