ATA DA 33ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA
REALIZADA EM 28/08/2020
1

Ata da 33ª 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 oito de agosto de dois mil e

4

vinte, com início às dezesseis horas, sob a presidência do professor Tiago José Pires

5

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

6

presença dos seguintes membros: Zuy Maria Magriotis (Engenharia Química), Iara

7

Hernandez Rodriguez (Engenharia Química), Luciano Jacob Corrêa (Engenharia

8

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

9

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

10

Campani Júnior (Engenharia Química), Irineu Petri Júnior (Engenharia Química), João

11

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

12

Química),

13

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

14

Química), Suellen Mendonça Nascimento (Engenharia Química), da discente Natascha

15

Ribeiro Pereira e da técnica Schirley Paez. O Prof. Tiago deu início à reunião e indicou

16

a Profa. Iara para secretariar a mesma. Em seguida, solicitou a inclusão do seguinte

17

item de pauta: aprovação da Ata da 32ª reunião do Colegiado do Curso de Graduação

18

em Engenharia Química. A solicitação teve apoio da Profa. Zuy e em regime de votação,

19

o pedido de inserção de pauta foi aprovado. Foram colocados para apreciação os

20

seguintes itens de pauta: Item 1. Aprovação da Ata da 32ª reunião do Colegiado de

21

Engenharia Química. Item 2. Análise do conceito XE para a disciplina PRG333 – TCC.

22

Item 3. Análise do conceito XE para a disciplina PRG233 - Estágio Supervisionado. Item

23

4. Encaminhamentos. Item 5. Assuntos gerais. Item 1. Aprovação da Ata da 32ª reunião

24

do Colegiado de Engenharia Química. A Profa. Zuy propôs aprovação da ata em

25

questão. A proposta teve apoio do técnico Felipe e foi aprovada por unanimidade. Item

26

2. Análise do conceito XE para a disciplina PRG333 – TCC. A pedido da Profa. Zuy, o

27

Prof. Tiago expôs a necessidade de analisar alguns pedidos de conceito XE da disciplina

28

PRG333 – TCC. Em seguida, a Profa. Zuy, responsável pela disciplina PRG333 – TCC,

29

relatou que uma estudante matriculada na disciplina solicitou conceito XE pela segunda

30

vez com a mesma justificativa apresentada para a primeira solicitação. Tendo em vista

31

que não houve anuência do orientador para o novo pedido de conceito XE, a comissão

32

de TCC do curso de Engenharia Química decidiu rejeitar o pedido. O Prof. Luciano,

33

membro da comissão de TCC, relatou ainda que como o trabalho da estudante não

34

envolve realização de experimentos, não haveria justificativa para uma nova solicitação
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35

do conceito XE. O técnico Felipe propôs que seja mantida a decisão da comissão de

36

TCC de não conceder o conceito XE solicitado novamente pela estudante e a proposta

37

teve apoio da Profa. Elisângela. Item 3. Análise do conceito XE para a disciplina

38

PRG233 - Estágio Supervisionado. A Profa. Zuy relatou que a estudante Ana Carolina

39

Teixeira solicitou pela segunda vez o conceito XE na disciplina PRG233. A Profa. Zuy

40

ressaltou que na resolução CEPE nº 473, de 12 de dezembro de 2018, consta somente

41

que o estudante que solicita conceito XE deve matricular na disciplina em questão no

42

semestre subsequente e finalizar a disciplina. No entanto, não há uma normativa na

43

resolução CEPE nº 473 e nem na resolução CGEQ n°01, de 27 de dezembro de 2019,

44

que diz respeito ao número máximo permitido de solicitações de conceito XE na mesma

45

disciplina. A Profa. Zuy sugeriu que alguns pontos da resolução de estágio sejam

46

revistos para que haja mais clareza por exemplo, em relação ao número de vezes em

47

que é possível solicitar o conceito XE na disciplina PRG233. Após discussão, o Prof.

48

Tiago sugeriu tratar como exceção o caso da estudante Ana Carolina Teixeira e aprovar

49

a nova solicitação de conceito XE da estudante na disciplina PRG233. O técnico Felipe

50

propôs que se aprove a sugestão e a proposta teve apoio do Prof. Luciano. Em regime

51

de votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. A Profa. Zuy relatou também o

52

caso da estudante Letícia Maria Miranda, que solicitou o conceito XE fora do prazo. A

53

Profa. Suellen, orientadora da estudante, justificou o atraso na solicitação. A Profa. Iara

54

propôs que se aprove a solicitação e teve apoio do Prof. Luciano. Em regime de votação,

55

a proposta foi aprovada por unanimidade. A Profa. Zuy comentou que os estudantes

56

Carolina Rocha Santos, Thales Rarick Arruda e Verônica Maria Araújo, matriculados na

57

disciplina PRG233 - Estágio Supervisionado, ainda não entregaram o relatório final de

58

estágio. Foi verificado que os estudantes Carolina Rocha Santos e Thales Rarick Arruda

59

trancaram a disciplina. A Profa. Iara explicou a respeito da situação da estudante

60

Verônica Maria Araújo, que entrou com um pedido de aproveitamento de horas de

61

estágio não obrigatório como obrigatório e que aguarda o parecer. Para finalizar, o Prof.

62

Tiago comentou que pretende se reunir com as comissões de estágio e de TCC para

63

rever e readequar as resoluções. Item 4. Encaminhamentos. Não houve deliberação

64

neste item. Item 5. Assuntos gerais. Não houve deliberação neste item. Nada mais a

65

declarar, as dezessete horas e vinte minutos, o presidente deu por encerrada a reunião

66

e, para constar, eu, Iara Hernandez Rodriguez, lavrei a presente Ata que, após lida e

67

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

68

da mesma. Lavras, vinte e oito de agosto de 2020.
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