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Ata da 42ª 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 vinte e quatro de agosto de dois 

mil e vinte um, com início às dezesseis horas, 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), Luciano Jacob Corrêa (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), 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), e dos técnicos Schirley Paez e Lucas 

Resende Montrezor Silva. Inicialmente o Prof. Tiago indicou o Prof. Luciano para 

secretariar a reunião. Na sequência, o Prof. Tiago solicitou inserção de pauta do item 

“Substituição de membro da Comissão de TCC”. Assim, foram colocados para 

apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1.  Aprovação da Ata da 41ª reunião do 

Colegiado de Engenharia Química. Item 2. Proposta BICT. Item 3. Recurso de 

Aproveitamento de Componentes Curriculares. Item 4. Substituição de membro da 

Comissão de TCC. Item 5. Encaminhamentos. Item 6. Assuntos gerais. Item 1.  

Aprovação da Ata da 41ª reunião. O Prof. Tiago apresentou a Ata da 41ª reunião de 

colegiado e, na sequência, o Prof. Luciano propôs a aprovação da Ata e teve apoio da 

Profª. Zuy. Em regime de votação, por unanimidade, a Ata da 41ª reunião do Colegiado 

da Engenharia Química foi aprovada. Item 2. Proposta BICT. Primeiramente, o Prof. 

Tiago explicou sobre a proposta da criação do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência 

e Tecnologia (BICT) na Universidade Federal de Lavras (campus Lavras) elaborada pelo 

Prof. Adriano Ensinas (coordenador da ABI). O Prof. Tiago comentou que oito cursos 

fazem parte da proposta inicial do BICT. Na sequência, o Prof. Tiago apresentou um 

esboço da matriz curricular. Salientou ainda que não é uma matriz final, apenas uma 

proposta inicial apresentada pelo Prof. Adriano.  O Prof. Tiago comentou que a matriz 

proposta teria de atender os requisitos exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) e pelo Conselho Regional de Química (CRQ) para a formação do 
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Engenheiro Químico. Comentou também que a mudança em relação à atual matriz 

atinge do 1° ao 5° período, sendo que a partir do 6° período a matriz atual não seria 

alterada. O Prof. Tiago comentou que na proposta apresentada pelo Prof. Adriano 

seriam excluídas as disciplinas de “Introdução à Álgebra Linear” (2° período) e “Física 

D” (4° do período). A Profª. Zuy comentou que acha a proposta interessante, mas deve-

se tomar cuidado na formação do engenheiro. Comentou também que achou altas as 

cargas horárias das disciplinas “Bases de Sustentabilidade Ambiental” e “Sociologia”. 

Sobre a proposta de exclusão de algumas disciplinas dos departamentos de 

Matemática, Química e Física, a Profª Zuy  sugeriu consultar os respectivos 

Departamentos e professores responsáveis por essas disciplinas. A Profª. Natália 

mencionou que a proposta inicial do Prof. Adriano é que as disciplinas seriam divididas 

em eixos. O técnico Felipe questionou se a matriz curricular proposta atenderia a carga 

horária mínima exigida de disciplinas práticas. O Prof. Tiago apresentou a tabela mínima 

para o engenheiro químico obter o CRQ. A representante discente Natascha comentou 

que a disciplina de Sociologia já é ofertada no curso de Engenharia de Controle e 

Automação da UFLA e que os alunos do referido curso comentam que não agrega muito 

na formação do profissional. A discente Natascha sugeriu acrescentar disciplinas de 

laboratório à matriz curricular proposta. O Prof. Nathan questionou se o Colegiado do 

curso teria que realizar uma votação, se aceitaria ou não essa nova matriz, ou se seria 

apenas uma elaboração inicial. O Prof. Tiago explicou que seria apenas uma proposta 

inicial. O Prof. Tiago sugeriu criar uma comissão para avaliar a criação de uma matriz 

que esteja de acordo com o curso de engenharia química. A Profª. Cristiane mostrou 

receio com a criação desta nova matriz e também mostrou preocupação com o egresso 

da UFLA, caso essa nova matriz seja implementada. O Prof. João questionou se a ideia 

do BICT é que, no futuro, o aluno tenha dois diplomas: um do BICT e outro de 

Engenheiro. O Prof. João perguntou se o número de carga horária do curso aumentaria. 

O Prof. Tiago explicou que a carga horária seria mantida a mesma da atual matriz 

curricular. A Profª. Natália disse que a ideia da proposta é que o discente faça a gestão 

da própria matriz e que haveria uma matriz de referência, mas a gestão seria individual. 

A Profª. Elisangela perguntou sobre o impacto das disciplinas da área da Química. 

Também perguntou se primeiro teria que ser decidido sobre a mudança da atual Área 

Básica de Ingresso (ABI) para o BICT e somente após essa decisão, elaborar uma 

proposta de matriz curricular para o curso. O técnico Felipe questionou se a UFLA teria 

dois cursos de bacharelado de BICT, um no campus de Lavras e outro no campus de 
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São Sebastião do Paraíso. O Prof. Tiago comentou que, a princípio, sim. A Profª. Iara 

comentou que as disciplinas da área da Matemática também tiveram redução de carga 

horária da atual matriz para a proposta pelo Prof. Adriano. Devido às preocupações e 

diversas dúvidas em relação a mudança na atual matriz curricular levantadas pelos 

professores do Curso de Engenharia Química, o Prof. Tiago sugeriu uma consulta aos 

professores do Departamento de Exatas (DEX), do Departamento de Química (DQI) e 

do Departamento de Física (DFI) a respeito da alteração de carga horária e da exclusão 

de algumas disciplinas pertencentes a estes departamentos na matriz proposta para a 

criação do BICT. Item 3. Recurso de Aproveitamento de Componentes Curriculares. 

Primeiramente, o Prof. Tiago explicou o pedido de recurso da discente Marcela Assis 

Botelho Pereira do curso de Engenharia Química sobre o aproveitamento de 

componentes curriculares. O Prof. Tiago comentou que a discente cursou a disciplina 

GQI 135 (Química Orgânica) e solicitou o aproveitamento da  disciplina GQI 106 

(Química Orgânica I). No entanto, o Prof. Tiago explicou que, de acordo com o Art. 4° 

da IN 106, o discente precisa de autorização prévia do Colegiado do curso para cursar  

o componente curricular que deseja pedir aproveitamento. Comentou ainda que 

indeferiu o pedido pois a aluna primeiramente cursou a disciplina GQI 106 e somente 

após a conclusão da disciplina, solicitou o aproveitamento da mesma. Portanto, não 

seguindo as orientações da IN 106. Diante disso, a Profª Zuy propôs a manutenção do 

indeferimento e teve apoio da Profª. Elisângela. Em regime de votação, por 

unanimidade, foi mantido o indeferimento do pedido da discente.  Item 4. Substituição 

de membro da comissão de TCC. O Prof. Tiago comentou que ficou acordado que a 

Profª. Lidja substituiria a Profª. Cristiane como membro da Comissão de TCC do curso 

de Engenharia Química durante a sua licença maternidade. Sendo assim, a Profª 

Cristiane sugeriu que esta alteração ocorresse a partir do dia 01/09/2021. A Profª. Zuy 

propôs a alteração na composição da comissão de TCC e teve apoio do Prof. Luciano. 

Em regime de votação, a mudança foi aprovada por unanimidade. Item 5. 

Encaminhamentos. O Prof. Tiago comentou sobre a Portaria N° 787 que regulamenta 

a retomada gradual das atividades presenciais de docentes e técnicos administrativos 

na UFLA a partir de 08/09/2021. Item 6. Assuntos gerais. A representante discente 

Natasha perguntou se seria obrigatório o retorno de todas as disciplinas práticas. O Prof. 

Tiago comentou que todas as disciplinas práticas voltariam presencial e não seria mais 

de acordo com os professores responsáveis pelas disciplinas. Nada mais a declarar, as 

dezoito horas e cinco minutos, o presidente deu por encerrada a reunião e, para constar, 
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eu, Luciano Jacob Corrêa, 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 vinte e quatro de agosto de 2021.  


