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Ata da 40ª reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal de Lavras, realizada por videoconferência em virtude da 

pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), no dia dez de maio de dois mil e vinte e 

um, com início às dezesseis horas e três minutos, sob a presidência do professor Tiago 

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

e com a presença dos seguintes membros: Luciano Jacob Corrêa (Engenharia 

Química), Iara Hernandez Rodriguez Ansoni (Engenharia Química), Zuy Maria Magriotis 

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

Felipe Moreira Pinto (Engenharia Química), Natascha Ribeiro Pereira (representante 

discente) e com a presença dos professores convidados: Gilson Campani Júnior 

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

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

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

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

Isabele Cristina Bicalho (Engenharia Química) e dos técnicos Schirley Paez e Lucas 

Resende Montrezor Silva. Inicialmente, o Prof. Tiago indicou a Profa. Iara para 

secretariar a reunião. Foram colocados para apreciação os seguintes itens de pauta: 

Item 1.  Aprovação da Ata da 39ª reunião do Colegiado de Engenharia Química. Item 

2. ME 12/2021-CUNI. Item 3. Encaminhamentos. Item 4. Assuntos gerais. Item 1.  

Aprovação da Ata da 39ª reunião. Após sugestões/correções na Ata, o Técnico Felipe 

propôs a sua aprovação e teve apoio da Profa. Jaqueline. Em regime de votação, por 

unanimidade, a Ata da 39ª reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Química foi 

aprovada. Item 2. ME 12/2021-CUNI. O prof. Tiago informou que a PROGRAD 

encaminhou para análise e manifestação da Escola de Engenharia uma proposta de 

alteração da Resolução CUNI 013/2012, que dispõe sobre o regimento interno dos 

colegiados dos cursos de graduação, elaborada pela comissão designada pela Portaria 

92/202. Tendo em vista o ME 12/2021-CUNI de 04/05/2021, a Escola de Engenharia 

solicitou ao Colegiado do curso de Engenharia Química análise e parecer da proposta. 

Em seguida, o Prof. Tiago apresentou o memorando e leu o regimento interno dos 

colegiados dos cursos de graduação destacando as alterações propostas. Após 

discussão e sugestões de alguns professores, o Prof. Luciano propôs a aprovação da 

proposta de alteração do regimento interno dos colegiados dos cursos de graduação. A 

proposta teve apoio da Profa. Iara. Item 3. Encaminhamentos. O prof. Tiago comentou 

a respeito da resolução que visa regulamentar o primeiro semestre letivo de 2021 e 
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ressaltou que o prazo para análise e envio de contribuições é dia 12/05/21. Item 4. 

Assuntos gerais. A Profa. Natália propôs divulgar no site da Engenharia Química a 

data das defesas de TCC do Curso de Engenharia Química. Para finalizar, o Prof. Tiago 

comentou que entrou em contato com o setor de seleção da UFLA e que foi informado 

que o edital para contratação de professor substituto para as duas professoras do curso 

que entrarão em licença maternidade será publicado no dia 11/05/21. O prof. pediu 

colaboração na divulgação do edital. Nada mais a declarar, às dezessete horas e sete 

minutos, o presidente deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Iara Hernandez 

Rodriguez Ansoni, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por 

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

de maio de 2021.  


