ATA DA 31ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA
REALIZADA EM 29/07/2020
1

Ata da 31ª 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 vinte e nove de julho de dois mil e

4

vinte, com início às oito horas e trinta sete minutos, sob a presidência do professor

5

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

6

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

7

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

8

Magriotis (Engenharia Química), Elisângela Jaqueline Magalhães (Departamento de

9

Química), Felipe Moreira Pinto (Engenharia Química) e com a presença dos professores

10

convidados: Cristiane Alves Pereira (Engenharia Química), Gilson Campani Júnior

11

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

12

(Engenharia Química), Lidja Dahiane Menezes Santos Borél (Engenharia Química),

13

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

14

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

15

Suellen Mendonça Nascimento (Engenharia Química). Inicialmente o Prof. Tiago indicou

16

o Técnico Felipe para secretariar a reunião. Em seguida, o Prof. Tiago levou o seguinte

17

pedido de inserção de item de pauta: “Estágio obrigatório da discente Amanda de Souza

18

Teixeira”. Em regime de votação, o pedido de inserção de pauta foi aprovado por

19

unanimidade. Foram colocados para apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1.

20

Aprovação da Ata da 30ª reunião do Colegiado de Engenharia Química. Item 2. Horário

21

2020/2. Item 3. Representante discente. Item 4. Estágio obrigatório da discente Amanda

22

de Souza Teixeira Item 5. Encaminhamentos. Item 6. Assuntos gerais. Item 1.

23

Aprovação da Ata da 30ª reunião. Inicialmente foi lida a Ata da 30ª reunião de

24

colegiado. O técnico Felipe propôs a aprovação da ata e teve apoio do Prof. Elisângela.

25

Em regime de votação, por unanimidade, a Ata da 30ª reunião do Colegiado da

26

Engenharia Química foi aprovada. Item 2. Horário 2020/2. Incialmente o Prof. Tiago

27

informou que a Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) havia aberto uma consulta aos

28

docentes e aos seus respectivos departamentos quanto a oferta de disciplinas no

29

semestre 2020/2. A partir dessa consulta, o Prof. Tiago elaborou um documento com

30

uma prévia dos horários das disciplinas a serem ofertadas em 2020/2. Tendo em vista

31

que as disciplinas poderão ser ofertadas no formato bimestral (1º ou 2º bimestre) e

32

semestral, o Prof. Tiago colocou o documento elaborado para apreciação. Analisando o

33

documento, o colegiado verificou uma distorção no horário regular do terceiro período

34

do curso de Engenharia Química, que devido a oferta de disciplinas no formato
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35

bimestral, levaria a um total de 38 créditos a serem cursados, desta forma, o Prof. Tiago

36

entrará em contato com os docentes responsáveis pelas disciplinas ofertadas e

37

verificará a possibilidade de algum dos docentes ofertar a sua respectiva disciplina no

38

segundo bimestre de 2020/2. Após a análise e essas alterações, a Prof. Iara propôs que

39

as sugestões do Colegiado de Engenharia Química para a confecção do horário 2020/2

40

fossem aprovadas e teve apoio do técnico Felipe. Em regime de votação, as sugestões

41

foram aprovadas por unanimidade. Item 3. Representante discente. Incialmente o

42

Prof. Tiago informou que no dia 16/06 o CA-ABI encaminhou um e-mail com o resultado

43

da eleição do representante discente. Na 28ª reunião do colegiado realizada no dia

44

18/06/20 foi feita a indicação da aluna Natascha Ribeiro Pereira. Entretanto na análise

45

de alguns docentes do Núcleo de Engenharia Química e em consulta a

46

PROGRAD/DPGA e ao SIG a discente encontra-se atualmente no 3° Período da ABI.

47

De acordo com a RESOLUÇÃO CUNI Nº 013, DE 3 DE ABRIL DE 2012, Art. 3º, inciso

48

III, que fala em 'eleito pelos seus pares'. Considerando que o Colegiado é do curso de

49

Engenharia Química, e de acordo a RESOLUÇÃO CEPE Nº 374, DE 10 DE

50

DEZEMBRO DE 2019, no Art. 16 que diz: “A vinculação ao curso de predileção é a ação

51

executada pelo SIG, ao final do Nível II, quando o estudante deixa a ABI-Engenharia e

52

passa a ser vinculado ao curso específico em que irá colar grau”. Diante disso, no

53

dia 10/07/20, o Prof. Tiago encaminhou um e-mail ao CAABI indeferindo a indicação do

54

nome da Natascha Ribeiro Pereira e solicitando a convocação de uma nova eleição. No

55

dia 13/07/20 o CAABI encaminhou o seguinte e-mail: "A graduanda Natascha Ribeiro

56

Pereira cursou 5 períodos do curso de Química na UFLA, e por meio de transferência

57

interna, em 2019/1 ingressou diretamente na Engenharia Química. Diante disso

58

solicitamos reconsideração do indeferimento da indicação". Como resposta, O Prof.

59

Tiago informou que o caso dela seria então analisado pelo colegiado do curso. Após

60

análise dos documentos encaminhados que atestavam a sua matrícula regular no curso

61

de Engenharia Química, o colegiado entendeu então, ser prudente solicitar ao CAABI a

62

ata da votação em que houve eleição da discente para que houvesse então a indicação

63

formal da aluna Natascha Ribeiro Pereira para compor o colegiado. Item 4. Estágio

64

obrigatório da discente Amanda de Souza Teixeira. O Prof Tiago apresentou um

65

ofício de solicitação feito pela discente Amanda de Souza Teixeira para que embora ela

66

não tenha integralizado 80% do total de componentes curriculares obrigatórios,

67

conforme prevê o Art. 10 da RESOLUÇÂO CGEQ Nº1, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019,

68

fosse considerada apta a fazê-lo. Foi argumentado entre os membros que pela
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pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) houve um atraso do término do semestre

70

letivo 2020/1. Dessa forma, a Prof. Zuy propôs que os estágios dos estudantes do 8º

71

período ou que tenham contagem de horas similar realizados a partir desta data, serão

72

aceitos para contabilização de horas para o Estágio Obrigatório, excepcionalmente

73

enquanto durar as consequências da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no

74

calendário letivo da UFLA. A proposta da Prof. Zuy teve apoio do técnico Felipe e do

75

Prof. Luciano. Em regime de votação, a proposição foi aprovada por unanimidade. Item

76

5. Encaminhamentos. O Prof. Tiago informou que recebeu um memorando do DRI

77

solicitando que cada curso de graduação avaliasse a oferta de vagas destinadas a

78

alunos de outros países para lançamento de edital. O Prof. Tiago irá convocar os

79

docentes para fazer um estudo da viabilidade da oferta e do número de vagas. Item 6.

80

Assuntos gerais. Alguns professores pediram esclarecimentos sobre o preenchimento

81

das atividades complementares, em que haviam dúvidas se o mesmo deveria ser feito

82

contabilizando os pontos ou as horas executadas. O Prof. Tiago afirmou que entrará em

83

contato com a DPGA para averiguar qual será a forma de preenchimento mais

84

adequado. Houveram dúvidas também quanto aos procedimentos para aprovação das

85

atas de apresentação de Trabalho de conclusão de curso (TCC). A prof. Zuy esclareceu

86

sobre os procedimentos para assinatura de ata de apresentação de TCC que deve ser

87

feita através do preenchimento do formulário pelo presidente da banca, encaminhada

88

por e-mail aos demais membros e com uma resposta deste aos demais membros

89

estando de acordo com o preenchido. Nada mais a declarar, as onze horas e quatro

90

minutos, o presidente deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Felipe Moreira

91

Pinto, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e demais

92

membros presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, dia vinte e nove de julho

93

de 2020.
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