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Ata da 30ª 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 sete de julho de dois mil e vinte, 3 

com início às quatorze horas e cinco minutos, sob a presidência do professor Tiago José 4 

Pires de Oliveira, Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Química, e com 5 

a presença dos seguintes membros: Iara Hernandez Rodriguez (Engenharia Química), 6 

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

Química), Elisângela Jaqueline Magalhães (Departamento de Química), Felipe Moreira 8 

Pinto (Engenharia Química) e com a presença dos professores convidados: Cristiane 9 

Alves Pereira (Engenharia Química), Gilson Campani Júnior (Engenharia Química), 10 

Isabele Cristina Bicalho (Engenharia Química), Irineu Petri Júnior (Engenharia Química), 11 

João Moreira Neto (Engenharia Química), Lidja Dahiane Menezes Santos Borél 12 

(Engenharia Química),  Natália Maira Braga Oliveira (Engenharia Química), Nathan 13 

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

(Engenharia Química), Suellen Mendonça Nascimento (Engenharia Química), da 15 

discente Natascha Ribeiro Pereira e da técnica Schirley Paez. Inicialmente o Prof. Tiago 16 

indicou o Prof. Luciano para secretariar a reunião. Foram colocados para apreciação os 17 

seguintes itens de pauta: Item 1.  Aprovação da Ata da 28ª reunião do Colegiado de 18 

Engenharia Química. Item 2. Aprovação da Ata da 29ª reunião do Colegiado de 19 

Engenharia Química. Item 3. CEPE 059/2020. Item 4. Encaminhamentos. Item 5. 20 

Assuntos gerais. Item 1.  Aprovação da Ata da 28ª reunião. Inicialmente foi lida a Ata 21 

da 28ª reunião de colegiado.  A profa. Zuy propôs a aprovação da ata e teve apoio do 22 

Técnico Felipe. Em regime de votação, por unanimidade, a Ata da 28ª reunião do 23 

Colegiado da Engenharia Química foi aprovada. Item 2. Aprovação da Ata da 29ª 24 

reunião. A Ata da 28ª reunião de colegiado foi lida em seguida o Prof. Luciano propôs 25 

a aprovação e teve apoio da Prof. Elisângela. Em regime de votação, por unanimidade, 26 

a Ata da 29ª reunião do Colegiado da Engenharia Química foi aprovada. Item 3. CEPE 27 

059/2020. Incialmente o Prof. Tiago comentou que a Pró Reitoria de Graduação 28 

(PROGRAD) solicitou que os Colegiados dos cursos de graduação discutissem e 29 

apresentassem soluções para mudanças na CEPE 059/2020 visando o término do 30 

semestre letivo 2020/1, bem como alternativas para o Planejamento do Estudo Remoto 31 

Emergencial (ERE) do segundo semestre de 2020. O Prof. Tiago comentou que as 32 

demandas propostas por esse Colegiado seriam encaminhadas primeiramente para o 33 

Departamento de Engenharia e em seguida para a Escola de Engenharia. Após a 34 
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discussão sobre os assuntos supracitados, o Colegiado da Engenharia Química 35 

deliberou algumas sugestões para o término do semestre 2020/1, descritas a seguir: (a) 36 

Permitir atividades avaliativas de maneira síncrona. Nesse caso, os alunos da turma 37 

que tiverem problemas com conectividade no momento da atividade, poderiam ser 38 

tratados pelo docente de forma pontual. OBS: alunos que comprovarem problemas de 39 

conectividade, fica garantido o direito de realizar uma 2ª chamada. (b) Permitir que 40 

avaliação adicional possa ser realizada na forma de questionário/tarefa no campus 41 

virtual, abordando conteúdo total da disciplina, permanecendo ativa pelo período 42 

mínimo de seis horas no campus virtual, com uma única tentativa e com duração 43 

estipulada pelo professor. (c) Adicionar mais uma semana ao final dos REO's para 44 

finalizarmos a avaliação dos produtos deles. (d) Ministrar conteúdo complementar 45 

relacionado à disciplina; (e) Readequar os pesos dos REOs ministrados e das 46 

avaliações finais considerando a impossibilidade de avaliações presenciais. Como 47 

sugestões de Planejamento do Estudo Remoto Emergencial (ERE) para o segundo 48 

semestre de 2020, o Colegiado da Engenharia Química apresentou as seguintes 49 

sugestões: (a) Na obtenção da nota ou do conceito que representa o resultado final de 50 

cada estudante, e que resultará na aprovação ou reprovação no componente curricular, 51 

o professor deve utilizar pelo menos 2 (dois) instrumentos distintos de avaliação em pelo 52 

menos 3 (três) eventos avaliativos, com pesos atribuídos a cada um. As datas de 53 

realização dos eventos avaliativos devem, obrigatoriamente, constar no Plano de 54 

Ensino. (b) Permitir atividades avaliativas de maneira síncrona. Nesse caso, os alunos 55 

da turma que tiverem problemas com conectividade no momento da atividade, poderiam 56 

ser tratados pelo docente de forma pontual. OBS: alunos que comprovarem problemas 57 

de conectividade, fica garantido o direito de realizar uma 2ª chamada. (c) A possibilidade 58 

de trabalhar com REOs de 7 dias, 14 dias ou 21 dias (ou o que for necessário). (d) 59 

Possibilidade de trabalhar com mais de um conteúdo por REOs; (e) Permitir que as 60 

aulas virtuais/lives não tenham a obrigatoriedade de gravação; (f) Disponibilizar os livros 61 

da biblioteca e o envio por correio, caso não seja permitido a retirada presencial. O 62 

técnico Felipe propôs que as sugestões do Colegiado de Engenharia Química para 63 

alteração da CEPE 059/2020, bem como as propostas de planejamento para o semestre 64 

2020/2 fossem aprovadas e teve apoio do Prof. Luciano. Em regime de votação, as 65 

sugestões foram aprovadas por unanimidade. Item 4. Encaminhamentos. não houve 66 

deliberação neste item. Item 5. Assuntos gerais. não houve deliberação neste item. 67 

Nada mais a declarar, as dezesseis horas, o presidente deu por encerrada a reunião e, 68 
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para constar, eu, Luciano Jacob Corrêa, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, 69 

será assinada por mim e demais membros presentes à reunião de aprovação da 70 

mesma. Lavras, dia sete de julho de 2020.  71 

 72 


