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Ata da 41ª 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 onze de junho 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: 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: Cristiane Alves Pereira (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), Isabele 

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

Montrezor Silva. Inicialmente, o Prof. Tiago indicou a Profa. Jaqueline para secretariar 

a reunião. Os seguintes itens de pauta foram colocados para apreciação: Item 1. 

Aprovação da Ata da 40ª reunião do Colegiado de Engenharia Química. Item 2. 

Disciplinas Eletivas DAC. Item 3. Mérito Acadêmico 2020/2. Item 4. 

Encaminhamentos. Item 5. Assuntos gerais. Item 1. Aprovação da Ata da 40ª 

reunião. Após ser colocada para apreciação, a Profa. Zuy propôs a aprovação da Ata 

e recebeu apoio do Técnico Felipe. Em regime de votação, a Ata da 40ª reunião do 

Colegiado do Curso de Engenharia Química foi aprovada por unanimidade. Item 2. 

Disciplinas Eletivas DAC. O Prof. Tiago explicou que recebeu uma mensagem de 

email do Prof. Adriano Ensinas, coordenador da ABI, solicitando a consulta aos 

colegiados dos cursos sobre o interesse do Departamento de Computação Aplicada 

na oferta de disciplinas eletivas para os cursos de Engenharia. A ementa da disciplina 

GCC142 - Algoritmos e Técnicas em Bioinformática, como também de Projetos de 

Programação I e de Projetos de Programação II, ainda sem códigos definidos, foram 

apresentadas para serem incluídas ou não na matriz curricular do curso de Engenharia 

Química. A Profa. Zuy achou interessante a disciplina GCC142, mas estranhou que a 

ementa apresentada consista apenas de carga horária teórica para esse tipo de 

conteúdo. O Prof. Tiago sugeriu solicitar maiores explicações sobre como as 

disciplinas serão oferecidas. Após leitura das ementas, com detalhamento do 

conteúdo programático, a Profa. Zuy propôs que a oferta de tais disciplinas eletivas 
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seja incluída no grupo B da matriz curricular do curso de Engenharia Química, com a 

ressalva de que seja indagado ao DAC sobre a carga horária prática da GCC142. A 

proposta recebeu apoio da Profa. Iara e, em regime de votação, foi aprovada por 

unanimidade. Item 3. Mérito Acadêmico 2020/2. O Prof. Tiago mencionou ter 

recebido da Secretaria das Escolas Integradas a solicitação para avaliar os currículos 

dos estudantes concluintes - prováveis formandos do segundo semestre letivo de 2020 

ou que colaram grau em sessão especial até a presente data nesse semestre letivo - 

do curso de graduação em Engenharia Química aptos a concorrer à premiação por 

Mérito Acadêmico 2020/2. O Prof. Tiago já havia se reunido com o coordenador 

adjunto, Prof. Luciano, para a avaliação, mas devido o prazo para resposta ser até dia 

14/06/2021, a coordenação optou por submeter o resultado à aprovação do colegiado. 

Dos sete potenciais candidatos aptos a concorrer, apenas três currículos comprovados 

foram recebidos pela coordenação, sendo os mesmos pertencentes às discentes 

Jéssica Trindade Martins, Giovanna Kellen Tavares de Andrade e Camila Marçal 

Cavalcante. A análise foi realizada, conforme Resolução CEPE 372/2019, sendo o 

memorial acadêmico pontuado em: Atividades de ensino (30%), Atividades de 

pesquisa (30%), Atividades de extensão (30%) e Atividades de representação 

estudantil (10%). O Prof. Tiago apresentou a tabela com a pontuação detalhada de 

cada candidata e explicou todos os critérios de avaliação. Como resultado, a discente 

Giovanna Kellen Tavares de Andrade obteve maior pontuação geral, atingindo o 

primeiro lugar, seguido pelas discentes Jéssica Trindade Martins e Camila Marçal 

Cavalcante, respectivamente. O Técnico Felipe propôs a aprovação da avaliação feita 

pela coordenação do curso de Engenharia Química, que recebeu apoio da Profa. Iara. 

Em regime de votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 4. 

Encaminhamentos. O Prof. Tiago comentou ter participado de uma reunião do 

colegiado da ABI para avaliar e propor melhorias tanto para os discentes de alto 

quanto de baixo rendimento. Tais propostas foram realizadas por uma comissão, 

previamente criada para esta finalidade, da qual faz parte os professores Natália e 

Nathan. Entretanto, uma comissão do núcleo de Engenharia Química deverá ser 

criada para avaliar, dentro das ações propostas pela comissão da ABI, o que pode ser 

aplicado ao curso de Engenharia Química. Um documento será encaminhado pelo 

Prof. Adriano para contribuições por parte de todos os colegiados dos cursos da ABI. 

Após análise desse documento pela comissão e pelo colegiado do curso de 

Engenharia Química, o mesmo será reencaminhado ao Colegiado da ABI com as 
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devidas considerações. Item 5. Assuntos gerais. A Profa. Zuy sugeriu verificar se 

todos os professores do curso de Engenharia Química responderam à solicitação de 

preenchimento da planilha sobre os locais para as atividades dos componentes 

curriculares, conforme ME Circular 139/2021 - DPGA/Prograd, uma vez que o prazo 

para envio encerrará no dia 18 de junho. Nada mais a declarar, às dezesseis horas e 

quarenta minutos, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

reunião e, para constar, eu, Elisângela Jaqueline Magalhães, 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 onze de junho de 2021. 


