
ATA DA 32ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

REALIZADA EM 10/08/2020 

 

1 

 

Ata da 32ª 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, no dia dez de Agosto de dois mil e vinte, com início às 3 

14 horas e dois minutos, sob a presidência do professor Tiago José Pires de Oliveira, 4 

coordenador do curso de graduação em Engenharia Química, e com a presença dos 5 

seguintes membros: Iara Hernandez Rodriguez (Engenharia Química), Luciano Jacob 6 

Corrêa (Engenharia Química), Zuy Maria Magriotis (Engenharia Química), Elisângela 7 

Jaqueline Magalhães (Departamento de Química), Felipe Moreira Pinto (Engenharia 8 

Química) e com a presença dos professores convidados: Cristiane Alves Pereira 9 

(Engenharia Química), Irineu Petri Júnior (Engenharia Química), João Moreira Neto 10 

(Engenharia Química), Lidja Dahiane Menezes Santos Borél (Engenharia Química), 11 

Natália Maira Braga Oliveira (Engenharia Química), Nathan Sombra Evangelista 12 

(Engenharia Química), Renata de Aquino Brito Lima Corrêa (Engenharia Química), 13 

Suellen Mendonça Nascimento (Engenharia Química) e da técnica Schirley Paez. A 14 

Profa. Elisângela Jaqueline foi indicada para secretariar a reunião e, em seguida, os 15 

seguintes itens de pauta foram colocados para apreciação: Item 1. Aprovação da Ata 16 

da 31ª Reunião do Colegiado do curso de Engenharia Química. Item 2. Representante 17 

Discente. Item 3. Solicitação do discente Thiago dos Santos Tristão. 18 

Encaminhamentos. Assuntos gerais. Item 1. Aprovação da Ata da 31ª reunião. A 19 

ata foi lida pelos presentes na reunião e aprovada por unanimidade, após proposta da 20 

Profa. Zuy com apoio da Profa. Iara. Item 2. Indicação de Representante Discente. 21 

O Prof. Tiago comunicou que a Ata da eleição do(a) representante discente, 22 

juntamente com a lista dos votantes, foi enviada pelo Centro Acadêmico de ABI para 23 

apreciação pelo colegiado do curso de Engenharia Química. Os documentos foram 24 

apresentados e apontaram que o processo eleitoral foi realizado de forma remota, por 25 

meio de formulário online, com quórum mínimo de 21 discentes. A eleição contou com 26 

39 votos dos discentes, sendo 25 votos válidos e 14 votos inválidos. Obteve-se 24 27 

votos a favor da candidata e 1 voto nulo. Considerando que os todos votantes são 28 

discentes do curso de Engenharia Química e também por atender aos 10% do total de 29 

236 discentes do curso, o colegiado entendeu que a documentação apresentada 30 

encontra-se de acordo com o Regimento Interno dos Colegiados dos Cursos de 31 

Graduação da UFLA (RESOLUÇÃO CUNI Nº 013, DE 3 DE ABRIL DE 2012). Diante 32 

do exposto, a discente Natasha Ribeiro Pereira foi aprovada em reunião como 33 

representante discente do colegiado do curso de Engenharia Química por um ano, 34 
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prorrogável por igual período. Item 3. Solicitação do discente Thiago dos Santos 35 

Tristão. O presidente explicou que recebeu, no dia 31/07, uma mensagem de e-mail 36 

do discente Thiago dos Santos Tristão solicitando adiantamento das atividades 37 

avaliativas para que o mesmo pudesse entrar com pedido de antecipação de nota na 38 

DRCA. O referido discente, atualmente matriculado em 6 componentes curriculares e 39 

o TCC, foi aprovado na seleção para o mestrado em Engenharia Química na 40 

Universidade de São Paulo, cidade de Lorena. Após consultar o regimento da DRCA, 41 

que diz: "o procedimento só pode ser realizado caso a nota obtida seja igual ou 42 

superior a 70 pontos com assiduidade de 65% no componente curricular ou caso a 43 

nota obtida seja igual ou superior a 60 pontos com assiduidade de 75% no 44 

componente curricular. As datas que atingem a porcentagem de frequência no 45 

semestre letivo estão disponíveis no Cronograma Acadêmico", uma reunião foi 46 

realizada com os docentes responsáveis pelos componentes curriculares. Em reunião, 47 

o coordenador esclareceu que, até o momento, o discente não atendia o critério de 48 

notas e que adiantar ou não a atividade avaliativa consistem em prerrogativas de cada 49 

docente. Entretanto, os docentes não se sentiram seguros sobre qual procedimento 50 

deveriam adotar e, por esse motivo, solicitaram uma reunião do colegiado a respeito 51 

de um posicionamento diante da situação. Considerando os documentos 52 

comprobatórios enviados pelo discente (mensagem de email formal da secretaria do 53 

programa de Pós-graduação prorrogando, impreterivelmente, o prazo de inscrição 54 

para o dia 09/09/2020; resultado de aprovação do referido discente divulgado pelo site 55 

do mesmo programa e mensagem de email formal da Divisão de Expedição e Registro 56 

de Diplomas - DRCA sobre inclusão do discente na colação de grau especial, caso 57 

fosse possível integralizar o currículo até o dia 19/08), após discussões, o colegiado 58 

recomendou que, diante da excepcionalidade da pandemia do COVID-19, os docentes 59 

envolvidos deveriam aceitar a solicitação do discente Thiago dos Santos Tristão. O 60 

modo e a forma como a solicitação será atendida ficarão à critério de cada docente. 61 

Casos semelhantes deverão ser encaminhados para avaliação do colegiado do curso 62 

de Engenharia Química. Encaminhamentos. O professor Irineu sugeriu a realização 63 

de uma reunião para atualização de assuntos relacionados ao núcleo da Engenharia 64 

Química. Após discussões para definição de data, a reunião ficou marcada para a 65 

próxima quinta-feira, 13/08/2020, às 13 horas. Assuntos gerais. Não houve 66 

deliberação nesse item. Nada mais a declarar, as quatorze horas e cinquenta e quatro 67 

minutos, o presidente deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Elisângela 68 
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Jaqueline Magalhães, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 69 

por mim e demais membros presentes à reunião de aprovação da mesma. Lavras, dia 70 

dez de agosto de 2020. 71 


