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Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às dezesseis horas e cinco 
minutos, em ambiente virtual por meio do Google Meet, realizou-se a primeira reunião da 
Congregação da Escola de Engenharia (Gestão 2020). A reunião contou com a presença dos 
professores: Zuy Maria Magriotis (presidente), Luiz Gonsaga de Carvalho (vice-presidente e chefe do 
Departamento de Engenharia Agrícola); André Geraldo Cornélio Ribeiro (coordenador do curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária, futuro chefe do Departamento de Engenharia Ambiental); Daniel 
Augusto Pereira (chefe do Departamento de Automática); Danton Diego Ferreira (coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação); Ednilton Tavares de 
Andrade (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola); Fábio Lúcio dos 
Santos (coordenador do curso de Engenharia Mecânica); Gilberto Coelho (chefe do Departamento 
de Recursos Hídricos e Saneamento); Jaqueline de Oliveira Castro (coordenadora do curso de 
Engenharia Agrícola); Lucas Henrique Pedrozo Abreu (coordenadora do curso de Engenharia Civil); 
Luiz Antônio Lima (coordenador da Coordenadoria de Extensão e Cultura); Marcelo Ribeiro Viola 
(coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos); Mateus Pimentel de Matos 
(coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental); Maykmiller Carvalho 
Rodrigues (chefe do Departamento de Engenharia); Rafael Farinassi Mendes (coordenador da 
Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico); Ronaldo Fia (coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Inovações Ambientais); Tatiane Michele Popiolski 
(coordenadora do curso de Engenharia de Materiais); Tiago José Pires de Oliveira (coordenador do 
curso de Engenharia Química) e Vinícius Miranda Pacheco (coordenador do curso de Engenharia de 
Controle e Automação); os representantes docentes: Giovanni Francisco Rabelo (DAT), Mirléia 
Aparecida de Carvalho DEA) e Paula Peixoto Assemany (DAM); os representantes técnicos 
administrativos: Alexandre José de Oliveira (DEG), Felipe Moreira Pinto (DEG), Josiane Auxiliadora 
Lacerda Schneider (coordenadora da Secretaria Integrada) e Juliana Mesquita Botelho 
(coordenadora da Coordenadoria de Gestão Estratégica); dos representantes discentes de 
graduação: Mylena Matosinhos Cunha (Curso de Engenharia Civil) e Yasmin Fernandes Silva (Curso 
de Engenharia Química) e a representante discente de pós-graduação: Marina Neves Merlo 
(PPGRH); a representante de pós-graduação, Bárbara Lemes Outeiro Araújo (PPGEA), não 
compareceu à reunião e também não enviou justificativas de sua ausência. A Diretora deu início à 
reunião agradecendo a presença de todos e registrando que essa era uma reunião histórica, pois, 
era a primeira reunião da Congregação da Escola de Engenharia, seguidamente, apresentou a pauta. 
1) Escolha da Secretária da Congregação. A Diretoria informou que, considerando que o Novo 
Regimento da UFLA ainda está em elaboração e o Novo Estatuto não menciona sobre quem deve 
secretariar a Congregação, ela sugeriu que a secretária da Congregação fosse a Coordenadora da 
Secretaria Integrada, pois, é a servidora que dá suporte às atividades administrativas e acadêmicas 
da direção, então, acreditava ser pertinente a secretaria da Congregação ser exercida pela 
Coordenadora da Secretaria Integrada. Atualmente, quem está no cargo é a servidora Josiane 
Auxiliadora Lacerda Schneider, sendo assim, a Diretora pediu que os presentes se manifestassem e 
apresentassem sugestões se fosse o caso. Não havendo objeções e tendo a maioria se manifestado 
favorável pelo chat, ficou definido que a Josiane Lacerda seria a secretária da Congregação. Dando 
prosseguimento, a Profa. Zuy Magriotis pediu inversão de pauta para apresentar primeiro sobre a 
Escola de Engenharia. A maioria concordou pelo chat e o segundo item de pauta passou a ser a 
apresentação da Escola de Engenharia. Antes de prosseguir, a Profa. Zuy Magriotis ressaltou que 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

Caixa Postal: 3037 – CEP. 37200-000 – Lavras / MG 

 

ATA DA 1a REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE  
ENGENHARIA (GESTÃO 2020/2022) REALIZADA EM 09/09/2020 

 

2 

 

convidou o docente Michael Silveira Thebaldi, visto que ele atuará como chefe do Departamento de 
Recursos Hídricos – DRH. Mas, como ainda não saiu a portaria de nomeação das chefias dos novos 
departamentos criados a partir da divisão do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento - 
DRS, ela mencionou que o convidou para que já se inteirasse dos assuntos tratados na Congregação. 
Ressaltou ainda que o prof. André Ribeiro, que atuaria como chefe do Departamento de Engenharia 
Ambiental estava presente, pois atualmente era coordenador do curso de Eng. Ambiental. Solicitou 
em seguida que, se alguém fosse contra a participação do Prof. Michael Silveira Thebaldi que se 
manifestasse no chat. Nesse sentido o prof. André Ribeiro solicitou, no chat, a participação da Profa. 
Camila Silva Franco, sua adjunta, que seria a nova coordenadora do curso de Engenharia Ambiental. 
A Diretora concordou e não havendo objeções, o prof. André Ribeiro repassou o link da reunião 
para a profa. Camila Silva participar. Porém, a Profa. Camila Silva estava em outra reunião, 
agendada anteriormente e não pode participar. A Diretora falou também sobre a participação da 
Profa. Tatiane Popliolski na reunião, pois, o Prof. Rafael Farinassi deixou a coordenação do Curso de 
Engenharia de Materiais e ela, que era adjunta, assumiu a coordenação. Não havendo 
manifestações, passou-se para o próximo item de pauta. 2) Apresentação da EE. A Profa. Zuy 
Magriotis fez um apanhado sobre o histórico da criação da Escola de Engenharia a partir da 
alteração da estrutura organizacional da UFLA por meio da Resolução CUNI nº 25 de 22 de maio de 
2020, a qual homologa a criação de oito unidades acadêmicas, dentre elas a Escola de Engenharia, 
criada pela Resolução CUNI nº 27 de 22 de maio de 2020, que em sua data de criação era composta 
pelos Departamentos de: Automática, Engenharia, Engenharia Agrícola e Recursos Hídricos e 
Saneamento. No dia, 19 de agosto de 2020 por meio das Resoluções CUNI nº 67 e 68, o Depto. de 
Recursos Hídricos e Saneamento foi desmembrado em dois novos departamentos: o Depto. de 
Engenharia Ambiental  e Departamento de Recursos Hídricos e assim, deixa de existir o Depto. de 
Recursos Hídricos e Saneamento. Estão ainda vinculados à Escola de Engenharia os cursos de 
graduação em Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia 
de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica e Engenharia Química e 
os programas de pós-graduação: em Engenharia Agrícola, em Engenharia Ambiental, em Engenharia 
de Sistemas e Automação, em Recursos Hídricos e Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovações 
Ambientais. A Profa. Zuy Magriotis destacou que, em números, atualmente a Escola de Engenharia 
é formada por cinco departamentos, sete cursos de graduação, cinco programas de pós-graduação 
e a comunidade é composta por 132 docentes, 31 técnicos, 2846 discentes de graduação e 214 
discentes de pós-graduação. A Escola de Engenharia ainda tem em sua composição a Coordenadoria 
de Gestão Estratégica que tem caráter executivo e consultivo e é responsável pela gestão 
administrativa da unidade e a Secretaria Integrada que congrega as atividades administrativas e 
acadêmicas, sendo responsável por secretariar de forma integrada os cursos de graduação e 
programas de pós-graduação vinculados a Escola de Engenharia. A Diretora mencionou também 
que, em 03 de junho de 2020, por meio da Portaria da Reitoria nº 601, ela foi nomeada Diretora pro 
tempore da Escola de Engenharia. Em 12 de junho, após conversa com a Profa. Mirléia Aparecida de 
Carvalho, então chefe do Departamento de Engenharia Agrícola, enviou à Reitoria os nomes das 
servidoras: Juliana Mesquita Botelho para assumir a Coordenadoria de Gestão Estratégica e Josiane 
Auxiliadora Lacerda Schneider para coordenar a Secretaria Integrada. Em 21 de julho com a 
Resolução CUNI nº 53, que delibera sobre a composição pro tempore das congregações das 
unidades até a aprovação do Regimento Geral da UFLA e do Regimento das Unidades, constitui-se a 
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Congregação pro tempore da Escola de Engenharia, atendendo ao disposto no art. 44 do novo 
Estatuto, a Congregação ficou composta por trinta membros: A Diretora, a Coordenadora de Gestão 
Estratégica - CGE, quatro Chefes de Departamento, que irá brevemente para cinco e a Congregação 
terá trinta e um membros, sete Coordenadores de cursos de graduação, cinco Coordenadores de 
programas de pós-graduação, o Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, o 
Coordenador de Extensão e Cultura, três representantes docentes, três representantes técnico-
administrativos, dois representantes discentes de graduação e dois representantes discentes de 
pós-graduação. A Profa. Zuy Magriotis destacou que para essa formação pro tempore, em algumas 
categorias como Coordenadores de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, Coordenador de 
Extensão e Cultura e representante docentes, foi solicitado aos departamentos que fizessem 
indicações de nomes de docentes para serem votados. Requisitou-se também aos centros 
acadêmicos indicações de nomes para representantes discentes de graduação e aos representantes 
dos colegiados de pós-graduação o envio de nomes para representante discentes de pós-graduação 
a fim de compor a Congregação. Em uma reunião realizada no dia 27 de agosto de 2020, que contou 
com a participação da Diretoria da EE, CGE, chefes departamentais, coordenadores de graduação e 
pós-graduação, votaram-se nos nomes indicados. Também foi solicitado aos técnicos-
administrativos que indicassem nomes para serem votados, porém, como o número de nomes foi 
exatamente o número de vagas disponíveis para representação na Congregação, não foi necessário 
votação. 3) Apresentação dos membros da Congregação. Neste item de pauta, a Diretoria pediu 
que cada um dos membros da Congregação se apresentasse, em no máximo cinco minutos, à 
medida que fosse solicitada a palavra. Ela iniciou apresentando seu currículo, sua trajetória de 
atuação na UFLA e seu desejo de realizar uma boa gestão em conjunto com a equipe que compõe a  
Escola de Engenharia. Em seguida, passou a palavra para o vice-diretor que ainda não estava 
presente e convocou a CGE, Juliana Mesquita Botelho, que explanou sobre sua história na UFLA. 
Após, a Diretora solicitou a apresentação dos chefes de departamentos, os quais apresentaram 
também o currículo, trajetória na carreira e a estrutura dos departamentos sobre responsabilidade 
de cada um, conforme dados solicitados na planilha encaminhada pela técnica Josiane Lacerda (em 
anexo). Em seguida a Profa. Zuy Magriotis demandou a apresentação dos coordenadores de cursos 
de graduação que também fizeram breve histórico da carreira e apresentaram os dados do curso 
requisitados na planilha anexa. Posteriormente, a Profa. Zuy Magriotis pediu que os coordenadores 
de pós-graduação se apresentassem, bem como falassem sobre os programas pelos quais são 
responsáveis. Seguidamente deu-se a apresentação do Coordenador de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico e do Coordenador de Extensão e Cultura os quais apresentaram 
sobre a vida profissional, acadêmica e o que já havia sido encaminhado para construção dessas 
novas coordenadorias. A Diretora esclareceu que, como ainda não temos os regimentos da UFLA e 
nem o da Escola de Engenharia, em reunião com esses novos coordenadores, decidiu-se utilizar os 
nomes indicados pelos departamentos na reunião da Escola de Engenharia do dia 27 de agosto de 
2020 para compor ambas as coordenadorias. Posto isso, pediu que, se alguém fosse contrário, 
manifestasse no chat. Não havendo manifestação, prosseguiu-se com as apresentações, passando a 
palavra para os três representantes docentes na Congregação, os quais relataram sobre a 
experiência acadêmica e profissional. Os representantes técnicos-administrativos também fizeram 
um breve histórico da vida acadêmica e profissional e, por fim, os representantes discentes de 
graduação e pós-graduação falaram sobre a vivência acadêmica na UFLA. 4) Calendário de 
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reuniões. A Profa. Zuy Magriotis sugeriu que as reuniões ordinárias da Congregação fossem 
realizadas na última quarta-feira de cada mês. Então, ficaram pré-agendadas as reuniões do 
segundo semestre de 2020 nos dias: 28 de outubro de 2020; 25 de novembro de 2020; 16 de 
dezembro 2020 (última quarta-feira antes do recesso de final de ano); 27 de janeiro de 2021; 28 de 
fevereiro de 2021; 24 de março de 2021 e 27 de abril de 2021. A servidora Josiane Lacerda sugeriu 
deixar a data em aberto e estabelecer um prazo de antecedência para convocação, a exemplo do 
CUNI e CEPE, os quais estabelecem prazo mínimo de cinco dias de antecedência para agendamento 
de reuniões. Além disso, sugeriu estabelecer prazo mínimo de três ou dois dias para uma reunião 
extraordinária, visto que, podem surgir assuntos extraordinários e esse prazo de convocação para 
reunião extraordinária deveria ser definido. A Diretora afirmou que gostaria de deixar essas datas 
preestabelecidas para que todos tivessem ciência e se programassem e, não havendo pauta, ela 
cancelaria as reuniões. Porém, para reuniões extraordinárias, ficava estabelecido o prazo mínimo de 
dois dias para convocações, o que teve apoio dos presentes. 5) Encaminhamentos. A Diretora pediu 
os departamentos que ainda não fizeram, encaminhassem os nomes dos setores que comporão 
cada departamento, bem como, elegesse os Conselhos Departamentais para que a partir de 
outubro esses Conselhos já estejam atuando e que essas informações fossem encaminhadas para a 
Escola de Engenharia por e-mail ou memorando. 6) Assuntos gerais. A Diretora lembrou que no dia 
25 de agosto ela encaminhou e-mail para as chefias dos departamentos solicitando sugestões para 
atender a Resolução CUNI nº 038/2006 que estabelece as normas de progressão de carreira, o 
prazo para envio de sugestões encerrou em 04 de setembro e somente o DEA respondeu. Ela 
entendeu que os outros departamentos não tinham sugestões e confirmou isso, ao que ninguém 
interpôs. A Profa. Zuy Magriotis recordou sobre os trabalhos que estavam sendo realizados pela 
comissão responsável por definir quais processos administrativos e acadêmicos viriam para a 
Escola, essa comissão foi composta pelos Pró-Reitores da PROPLAG, PROGRAD, PRPG e os oito 
diretores das unidades acadêmicas, o relatório final foi entregue à Reitoria. Após receber o relatório 
o Reitor emitiu uma portaria, formada por técnico-administrativos representantes das Unidades 
Acadêmicas - UAs, inclusive a Josiane Lacerda faria parte, juntamente com outros técnicos das 
demais UAs, representantes da PROPLAG, da PROGRAD e da PRPG, que deveriam fazer o 
dimensionamento da força de trabalho, a fim de atender o gargalo de TAEs existentes nas UAs, a 
fim de realizar sua composição final, visto que, já estávamos recebendo os processos que seriam 
designados para as UAs e era preciso compor as equipes de trabalho. A servidora Josiane Lacerda 
solicitou aos chefes que ainda não preencheram a planilha sobre a lotação e matrícula de origem 
dos técnicos, que seria encaminhada para a PRGDP, que dessem retorno o quanto antes para 
encaminhar resposta à PRGDP. A Profa. Zuy Magriotis ressaltou que, o pessoal do quadro, 
provavelmente, seria lotado na Escola de Engenharia e, nos departamentos, ficaria somente uma 
atendente terceirizada. Por fim, agradeceu a participação de todos na primeira reunião da 
Congregação. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às dezoito horas e dois 
minutos, sendo esta ata lavrada pela secretária, Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider, e assinada 
pela presidente e demais membros presentes. Lavras, nove de setembro de dois mil e 
vinte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


