ATA DA 27ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA
REALIZADA EM 15/05/2020
1

Ata da 27ª reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Química da

2

Universidade Federal de Lavras, realizada por videoconferência em virtude da

3

pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), no dia quinze de maio de dois mil e vinte,

4

com início às quatorze horas e quatro minutos, sob a presidência da professora Zuy

5

Maria Magriotis, Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia Química, e com

6

a presença dos seguintes membros: Iara Hernandez Rodriguez (Engenharia Química),

7

Luciano Jacob Corrêa (Engenharia Química), Tiago José Pires de Oliveira (Engenharia

8

Química), Elisângela Jaqueline Magalhães (Departamento de Química), Felipe Moreira

9

Pinto (Engenharia Química) e com a presença dos professores convidados: Cristiane

10

Alves Pereira (Engenharia Química), Gilson Campani Júnior (Engenharia Química),

11

Isabele Cristina Bicalho (Engenharia Química), Irineu Petri Júnior (Engenharia Química),

12

João Moreira Neto (Engenharia Química), Lidja Dahiane Menezes Santos(Engenharia

13

Química),

14

Evangelista (Engenharia Química), Renata de Aquino Brito Lima Corrêa (Engenharia

15

Química), Suellen Mendonça Nascimento (Engenharia Química), Luiz Fernando Braga

16

de Brito (Representante discente) e da técnica Schirley Paez. Inicialmente o Prof.

17

Nathan solicitou a inclusão de um item de pauta: alteração da carga horária da disciplina

18

GNE 455. A Profa Cristiane também solicitou a inclusão de item de pauta: exclusão da

19

disciplina eletiva do subgrupo A GNE415 Introdução à Sistemas Particulados e inclusão

20

da disciplina GNEXXX Sistemas Particulados aplicados à Poluição do Ar. A Profa. Zuy

21

indicou o Prof. Tiago para secretariar a reunião. A Profa Zuy informou que o mandato

22

do discente Luiz Fernando estava vencido e que o mesmo participaria apenas como

23

convidado sem direito a voto. Foram colocados para apreciação os seguintes itens de

24

pauta: Item 1. Aprovação da Ata da 26ª reunião. Item 2. Ementa da disciplina Mentoria.

25

Item 3 – Aulas da Professora Isabele durante o período de licença maternidade. Item 4

26

- Ensino Remoto Emergencial. Item 5 – Alteração da carga horária da disciplina GNE

27

455. Item 6 - Exclusão da disciplina eletiva do subgrupo A GNE415 Introdução à

28

Sistemas Particulados e inclusão da disciplina GNEXXX Sistemas Particulados

29

aplicados à Poluição do Ar. Item 7 - Encaminhamentos. Item 8 - Assuntos Gerais. Item

30

1. Aprovação da Ata da 26ª reunião. A professora Iara propôs a aprovação da ata e

31

teve apoio do Prof. Luciano. Em regime de votação, por unanimidade, a Ata da 26ª

32

reunião do Colegiado da Engenharia Química foi aprovada. Item 2. Ementa da

33

disciplina de mentoria. A professora Zuy informou a respeito da criação da disciplina

34

de mentoria no curso de Engenharia Química, na qual será ofertada como optativa, onde

Natália Maira Braga Oliveira (Engenharia Química), Nathan Sombra
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35

será abordado temas transversais, relações interpessoais e como suporte aos

36

discentes. A ementa foi elaborada pelo colegiado do curso de Engenharia Civil, comum

37

à todos os cursos da ABI, apenas com ajustes na bibliografia para o curso de Engenharia

38

Química. A Profa Zuy apresentou a ementa e colocou em discussão. O Técnico Felipe

39

propôs a aprovação e teve apoio do Prof. Tiago. Aprovado por unanimidade. Item 3 -

40

Aulas da Professora Isabele durante o período de licença maternidade. A Profa Zuy

41

informou que consultou a PRGDP sobre a solicitação para realização de concurso para

42

professor substituto e não há nenhuma previsão para abertura de novos concursos. A

43

Profa Isabele informou que não seria possível adiantar o conteúdo da disciplina, mas

44

propôs que um professor do núcleo de Engenharia Química assumisse a disciplina após

45

o seu a afastamento. A Profa Zuy solicitou ao Prof Irineu, como chefe de núcleo didático

46

da Engenharia Química, quais professores do núcleo possuíam, após os cancelamentos

47

das disciplinas práticas ocasionadas pelo Covid-19, a menor carga horária de aulas e

48

que estes assumissem as disciplinas da Profa Isabele. Realizadas as discussões e

49

levantamentos de carga horária, o Prof. Gilson ficou responsável pela disciplina GNE

50

270 – Fenômenos de Transporte I e a Profa Lidja ficou responsável pela disciplina GNE

51

341 - Operações Unitárias III. Para o semestre 2020/2, a Profa Zuy fez a sugestão das

52

disciplinas eletivas ficarem ocultas, realizar uma nova reunião e com isso uma nova

53

distribuição das disciplinas. O Técnico Felipe propôs a aprovação e teve apoio do Prof.

54

Luciano. Aprovado por unanimidade. Item 4- Ensino Remoto Emergencial. A Profa

55

Zuy informou que foi aprovada a resolução CEPE n° 059, de 14 de maio de 2020, que

56

dispõe sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro

57

semestre letivo de 2020. Os alunos terão um período de duas semanas para a

58

realização de um treinamento no campus virtual. Os professores terão que inserir o 1°

59

Roteiro de Estudos Orientados (REO) no dia 01/06/2020 podendo ser semestral ou

60

quinzenal. A Profa Zuy propôs uma reunião para que fosse discutida uma padronização,

61

dos professores do curso de Engenharia Química, na distribuição dos pontos de

62

avaliação do REO e, depois no retorno, das atividades presenciais. Além disso a nova

63

reunião seria para discutir metodologias/estratégias de ensino a serem adotas nos

64

REOs. Realizadas as discussões ficou definida uma nova reunião para o dia 22/05/2020

65

as quatorze horas por videoconferência. Item 5 – Alteração da carga horária da

66

disciplina GNE 455. O Prof. Nathan solicitou a alteração da carga horária da disciplina

67

GNE455 de três cargas horárias teóricas, para duas cargas teóricas e uma carga pratica

68

e que não há alteração de conteúdo. A Profa Zuy informou que neste caso será gerado
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69

um novo código para a disciplina, mas com o mesmo nome, com isso a disciplina atual

70

será inativada e assim que nova for gerada pela sistema ela será ativada. O Prof. Tiago

71

propôs aprovação e teve apoio do Técnico Felipe. Aprovado por unanimidade. Item 6 -

72

Exclusão da disciplina eletiva do subgrupo A GNE415 - Introdução à Sistemas

73

Particulados e inclusão da disciplina GNEXXX Sistemas Particulados aplicados à

74

Poluição do Ar. A Profa Cristiane relatou que no final de 2018 havia proposto a criação

75

da disciplina controle de poluição do ar, mas na análise do colegiado à época, que essa

76

disciplina sombreava a disciplina GNE415 - Introdução a sistemas particulados. Após

77

essa análise do colegiado foi proposto a junção das duas disciplinas e em função disso

78

está sendo proposta a criação da disciplina GNEXXX – Sistemas Particulados aplicados

79

a Poluição do Ar e a exclusão da GNE415 - Introdução à Sistemas Particulados. O

80

Técnico Felipe propôs a aprovação e teve apoio do Prof. Luciano. Aprovado por

81

unanimidade. Item 7 - Encaminhamentos. Não houveram encaminhamentos. Item 8 -

82

Assuntos Gerais. O técnico Felipe informou que suas férias estão marcadas do dia

83

trinta de junho a vinte e quatro de julho, mas o sistema SIGEPE não está permitindo a

84

alteração de suas férias. A técnica Shirley também relatou que está com o mesmo

85

problema e não está conseguindo realizar a alteração de suas férias. Vários professores

86

também relataram o mesmo problemas. A Profa Zuy se propôs a consultar a PRGDP

87

em relação ao procedimento mais adequado para essa situação. Nada mais a declarar,

88

as quinze horas e quarenta e quatro minutos, a presidente deu por encerrada a reunião

89

e, para constar, eu, Tiago José Pires de Oliveira, lavrei a presente Ata que, após lida e

90

aprovada, será assinada por mim e demais membros presentes à reunião de aprovação

91

da mesma. Lavras, dia quinze de maio de 2020.
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