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Ata da 29ª reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Química da 1 

Universidade Federal de Lavras, realizada por videoconferência em virtude da 2 

pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), no dia vinte e quatro de junho de dois mil 3 

e vinte, com início às quatorze horas e quatro minutos, sob a presidência do professor 4 

Tiago José Pires de Oliveira, Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia 5 

Química, e com a presença dos seguintes membros: Iara Hernandez Rodriguez 6 

(Engenharia Química), Luciano Jacob Corrêa (Engenharia Química), Zuy Maria 7 

Magriotis (Engenharia Química), Felipe Moreira Pinto (Engenharia Química) e com a 8 

presença dos professores convidados: Cristiane Alves Pereira (Engenharia Química), 9 

Gilson Campani Júnior (Engenharia Química), Isabele Cristina Bicalho (Engenharia 10 

Química), Irineu Petri Júnior (Engenharia Química), João Moreira Neto (Engenharia 11 

Química), Lidja Dahiane Menezes Santos Borel (Engenharia Química),  Natália Maira 12 

Braga Oliveira (Engenharia Química), Nathan Sombra Evangelista (Engenharia 13 

Química), Renata de Aquino Brito Lima Corrêa (Engenharia Química), Suellen 14 

Mendonça Nascimento (Engenharia Química), Natascha Ribeiro Pereira 15 

(Representante discente) e da técnica Schirley Paez. Foram colocados para apreciação 16 

os seguintes itens de pauta: Item 1.  Aprovação da Ata da 27ª reunião. Item 2. Plano de 17 

Trabalho de Estágio Curricular. Item 3. Encaminhamentos. Item 4. Assuntos gerais. 18 

Item 1.  Aprovação da Ata da 27ª reunião. Inicialmente o prof. Tiago leu a ata da 27ª 19 

reunião de colegiado.  A profa. Zuy propôs a aprovação da ata e teve apoio do Técnico 20 

Felipe. Em regime de votação, por unanimidade, a Ata da 27ª reunião do Colegiado da 21 

Engenharia Química foi aprovada. Item 2. Plano de Trabalho de Estágio Curricular. 22 

Inicialmente, o prof. Tiago apresentou o memorando enviado pela PRG para atender a 23 

demanda sobre a realização de estágio obrigatório durante o período da Pandemia da 24 

COVID-19. A seguir, o prof. Tiago apresentou o Plano de Trabalho de Estágio Curricular 25 

elaborado pela Comissão de estágio. A profa. Zuy perguntou se o plano seria válido 26 

somente para alunos que estão no oitavo período do curso. A profa. Iara e o prof. João 27 

esclareceram que a carga horária de atividade vivencial só poderá ser aproveitada como 28 

estágio obrigatório no caso de o discente ter integralizado 80% da carga horária do curso 29 

e cumpra com as demais normativas e procedimentos dispostos no plano de estágio 30 

curricular e na Resolução CGEQ n°01, de 27 de dezembro de 2019. O Técnico Felipe 31 

propôs a aprovação do Plano de Trabalho de Estágio Curricular e teve apoio da profa. 32 

Zuy. Em regime de votação, por unanimidade, o plano foi aprovado. Item 3. 33 

Encaminhamentos. O Prof. Tiago comentou a respeito de um memorando recebido 34 



ATA DA 29ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

REALIZADA EM 24/06/2020 

 

2 

 

que trata da confecção do horário 2020/2 e propôs marcar uma reunião com os 35 

professores responsáveis pelas disciplinas práticas da Engenharia Química para se 36 

discutir a respeito do oferecimento e horários dessas disciplinas. Item 4. Assuntos 37 

gerais. A profa. Iara perguntou se já há algum posicionamento da universidade a 38 

respeito das semanas letivas presenciais em agosto e sobre o período 2020/2. A profa. 39 

Zuy e o prof. Tiago informaram que serão feitas reuniões nos próximos dias para 40 

discussão desse assunto. A profa. Renata perguntou se alguém que tenha feito a 41 

solicitação para uso dos laboratórios da UFLA durante o período da Pandemia obteve 42 

alguma resposta. Alguns professores relataram não ter recebido ainda uma resposta a 43 

respeito. A profa. Zuy se propôs a consultar a presidente da comissão do COVID da 44 

UFLA sobre esse assunto. O prof. Irineu informou que na próxima quarta-feira (01/06/20) 45 

haverá reunião do núcleo de Engenharia Química para eleição do chefe e subchefe do 46 

Núcleo e que os interessados nos cargos devem se manifestar enviando-lhe um e-mail. 47 

A representante discente relatou reclamações recebidas pelos discentes a respeito da 48 

utilização de fórum pontuado no ERE. O prof. Tiago comentou que o uso de fórum 49 

pontuado nos REOs e avaliação de dúvidas e comentários é prerrogativa do professor. 50 

A profa. Natália comentou que nós professores fomos muito encorajados durante os 51 

cursos de capacitação a utilizar esse tipo de ferramenta e que não estamos infringindo 52 

nenhuma norma ou critério disposto na resolução CEPE No 059. A profa. Iara comentou 53 

ter recebido junto com a profa. Isabele reclamações na disciplina de Fenômenos de 54 

Transporte sobre a avaliação de fórum no ERE e também reforçou a questão de 55 

estarmos utilizando as ferramentas conforme orientações dadas pela DIRED e pela 56 

DADE durante os cursos de capacitação. O prof. Tiago informou a respeito da criação 57 

do perfil do curso de Engenharia Química na rede social instagram cujo objetivo é a 58 

divulgação do curso, dos laboratórios, das linhas de pesquisa e projetos dos professores 59 

do curso. Nada mais a declarar, as quinze horas e quinze minutos, o presidente deu por 60 

encerrada a reunião e, para constar, eu, Iara Hernandez Rodriguez, lavrei a presente 61 

Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e demais membros presentes à 62 

reunião de aprovação da mesma. Lavras, dia vinte e quatro de junho de 2020. 63 


