ATA DA 44ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA
REALIZADA EM 22/10/2021
Ata da 44ª 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 dois de outubro de dois mil
e vinte um, com início às dezesseis horas e nove 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), Luciano Jacob Corrêa (Engenharia Química),
Zuy Maria Magriotis (Engenharia Química), Elisângela Jaqueline Magalhães
(Departamento de Química), Felipe Moreira Pinto (Engenharia Química), com a
presença dos professores convidados: Gilson Campani Júnior (Engenharia Química),
Irineu Petri Júnior (Engenharia Química), Isabele Cristina Bicalho (Engenharia Química),
João Moreira Neto (Engenharia Química), Lidja Dahiane Menezes Santos Borél
(Engenharia Química), Nathan Sombra Evangelista (Engenharia Química), Renata de
Aquino Brito Lima Corrêa (Engenharia Química), Josiel Martins Costa (Engenharia
Química), Diogo Silva Sanches Jorqueira (Engenharia Química), e do técnico Lucas
Resende Montrezor Silva. Inicialmente, o Prof. Tiago indicou a Profa. Iara para
secretariar a reunião. Na sequência, o Prof. Tiago solicitou a inserção de um item de
pauta: Matriz base BICT. Houve concordância por parte dos membros e, assim, foram
colocados para apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1. Aprovação da Ata da
43ª reunião do colegiado. Item 2. Horário 2021/2. Item 3. Curricularização da extensão.
Item 4. Matriz base BICT. Item 5. Encaminhamentos. Item 6. Assuntos gerais. Item 1.
Aprovação da Ata da 43ª reunião do colegiado. Após sugestões/correções na Ata, o
Prof. Luciano propôs a sua aprovação e teve apoio da Profa. Jaqueline. Em regime de
votação, por unanimidade, a Ata da 43ª reunião do Colegiado da Engenharia Química
foi aprovada. Item 2. Horário 2021/2. O Prof. Tiago comentou a respeito da alteração
de horário de algumas disciplinas, realizada para atender a demandas de alguns
professores e para evitar conflito de horários. Ainda, o Prof. Tiago comunicou que houve
uma solicitação de alteração de horário da disciplina Direito e Legislação - GDI189, que
foi aprovada, pois tal mudança não irá causar nenhum conflito de horário com as
disciplinas da Engenharia Química do mesmo período. Além disso, o Prof. Tiago
informou que as disciplinas eletivas GNE465, GNE457 e GNE456 não serão oferecidas
no período 2021/2 e listou as disciplinas eletivas que serão ofertadas: GNE410,
GNE411, GNE436, GNE455, GNE417 e GNE464. O técnico Felipe propôs a aprovação
do horário 2021/2 e a Profa. Iara apoiou. Em regime de votação, o horário 2021/2 foi
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aprovado por unanimidade. Item 3. Curricularização da extensão. Primeiramente, o
Prof. Tiago apresentou os principais aspectos da resolução nº 7, de 18 de dezembro de
2018 que estabelece as novas diretrizes para a extensão na educação superior
brasileira. O Prof. Tiago explicou que todos os cursos de graduação deverão adequar a
sua matriz curricular de modo que atenda a carga horária mínima de atividades de
extensão exigida. Uma proposta inicial para integralizar a curricularização da extensão
no curso de Engenharia Química poderia ser inserir, por exemplo, a resolução de
problemas dentro da comunidade nas disciplinas Projetos em Engenharia Química I, II
e III. O Prof. Tiago sugeriu a formação de uma comissão para discussão dessa proposta
e uma melhor análise da curricularização da extensão no nosso curso. Dessa forma,
criou-se uma comissão composta pelos docentes que lecionam as disciplinas de
Projetos em Engenharia Química, pela Profa. Natália e pelo Prof. Tiago. As sugestões
dessa comissão serão trazidas ao colegiado mais adiante para análise e discussão.
Item 4. Matriz base BICT. O Prof. Tiago apresentou a matriz do BICT e sugeriu a
formação de uma comissão para propor ações de melhorias na matriz e nas disciplinas
profissionalizantes do curso. Alguns aspectos foram colocados em discussão e, em
seguida, os professores João, Luciano, Nathan e Tiago se colocaram à disposição para
compor essa comissão. Item 5. Encaminhamentos. O Prof. Tiago informou que a
secretaria geral da Escola de Engenharia enviou um e-mail solicitando o levantamento
de dados para o planejamento do período 2021/2. Será necessário preencher uma
planilha indicando o formato de oferta das disciplinas que serão oferecidas no próximo
período. Após discussão, será feito um encaminhamento do colegiado indicando que
para as disciplinas teóricas será mantido preferencialmente o formato ANP e que as
seguintes disciplinas serão ofertadas no formato presencial: Projetos em Engenharia
Química I, II e III (GNE334, GNE340 e GNE347) e Laboratório de Engenharia Química
I e II (GNE339 e GNE345). Em seguida, o Prof. Nathan, que faz parte da Coordenação
de Iniciação da UFLA, comunicou que não foram preenchidas todas as vagas
disponíveis dos programas PIBIC/Fapemig e PIBIC/UFLA e que o prazo para
encerramento das inscrições foi prorrogado na tentativa de preencher as vagas
remanescentes. Item 6. Assuntos gerais. Não houve. Nada mais a declarar, às
dezessete horas e vinte e nove 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 vinte e dois de outubro de 2021.
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