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Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às dezessete horas e seis 1 

minutos, em ambiente virtual por meio do Google Meet (meet.google.com/ydt-twbb-cch) realizou-se a 2 

quarta reunião da Congregação da Escola de Engenharia (Gestão 2020/2022). A reunião contou com a 3 

presença dos professores: Luiz Gonsaga de Carvalho (vice-presidente e chefe do Departamento de 4 

Engenharia Agrícola), André Geraldo Cornélio Ribeiro (chefe do Departamento de Engenharia 5 

Ambiental); Camila Silva Franco (coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária); Daniel 6 

Augusto Pereira (chefe do Departamento de Automática); Danton Diego Ferreira (coordenador do 7 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação); Ednilton Tavares de Andrade 8 

(coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola); Fábio Lúcio dos Santos 9 

(coordenador do curso de Engenharia Mecânica); Giselle Borges de Moura (coordenadora do curso de 10 

Engenharia Agrícola); Lucas Henrique Pedrozo Abreu (coordenador do curso de Engenharia Civil); Luiz 11 

Antônio Lima (coordenador da Coordenadoria de Extensão e Cultura); Marcelo Ribeiro Viola 12 

(coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos); Mateus Pimentel de Matos 13 

(coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental); Maykmiller Carvalho 14 

Rodrigues (chefe do Departamento de Engenharia); Michael Silveira Thebaldi (chefe do Departamento 15 

de Recursos Hídricos); Rafael Farinassi Mendes (coordenador da Coordenadoria de Pesquisa e 16 

Desenvolvimento Tecnológico); Ronaldo Fia (coordenador do Programa de Pós-Graduação em 17 

Tecnologia e Inovações Ambientais); Tatiane Michele Popliolski (coordenadora do curso de Engenharia 18 

de Materiais); Vinícius Miranda Pacheco (coordenador do curso de Engenharia de Controle e 19 

Automação); Tiago José Pires de Oliveira (coordenador do curso de Engenharia Química); os 20 

representantes docentes: Giovanni Francisco Rabelo (DAT) Mirleia Aparecida de Carvalho (DEA) e Paula 21 

Peixoto Assemany (DAM); os representantes técnicos administrativos: Felipe Moreira Pinto (DEG), 22 

Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider (coordenadora da Secretaria Integrada) e Juliana Mesquita 23 

Botelho (coordenadora da Coordenadoria de Gestão Estratégica); dos representantes discentes de 24 

graduação: Mylena Matosinhos Cunha (Curso de Engenharia Civil); Yasmin Fernandes Silva (Curso de 25 

Engenharia Química) e a representante discente de pós-graduação: Marina Neves Merlo (PPGRH). O 26 

Prof. Luiz Gonsaga iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e justificou a ausência da Profa. 27 

Zuy Magriotis por motivo de saúde de familiares e na ausência da presidente ele, como vice-presidente 28 

e, a convite dela, conduziria a reunião. Os membros: Alexandre José de Oliveira (DEG) e Bárbara Lemes 29 

Outeiro Araújo (PPGEA) não compareceram. O servidor Alexandre estava de férias e a representante dos 30 

discentes Bárbara Lemes não justificou ausência.  Dessa forma, solicitou que todos os presentes se 31 

manifestassem no chat confirmando presença para registro em ata e passou para os itens de pauta. 1) 32 

Aprovação da ata da 3ª reunião (25-11-2020). O Prof. Luiz Gonsaga mostrou a ata da 3ª reunião da 33 

Congregação, mencionando que, como todos tiveram oportunidade de acessar a ata na pasta 34 

compartilhada da Congregação, passaria pelas páginas, para considerações gerais no chat de mais algum 35 

ponto que acreditassem ser pertinente. Após aceitação das observações feitas pelos docentes: Prof. 36 

Ronaldo Fia, Profa. Giselle Borges e Prof. Daniel Augusto no arquivo da ata compartilhada no Google 37 

drive, a Profa. Giselle Borges propôs aprovar a mesma, tendo apoio do Prof. Lucas Pedroso. Não 38 

havendo manifestações contrárias, aprovou-se a ata da terceira reunião. 2) Escolha de representante e 39 

suplente de profissionais do Grupo da Agronomia no CREA. O Presidente mencionou que a Escola 40 

recebeu uma solicitação do CREA-MG para a indicação de um representante e de seu suplente para 41 

compor Plenária do CREA-MG no Grupo da Agronomia para um mandato de três anos. A solicitação foi 42 
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enviada por ofício ao Reitor que encaminhou à diretoria da EENG o qual a Diretora encaminhou por e-43 

mail aos docentes da Escola. Três docentes manifestaram interesse, encaminhando a documentação 44 

solicitada pelo CREA. A documentação encontrava-se na pasta compartilhada da Congregação e foi 45 

conferida pela servidora Josiane Lacerda e estava de acordo com o que foi solicitado pelo CREA. Deste 46 

modo, os membros da Congregação deveriam escolher entre os três docentes inscritos: Francisco Carlos 47 

Gomes; Lucas Alves da Silva e Lucas Henrique Pedrozo Abreu. Como o candidato Lucas Henrique faz 48 

parte da congregação, sendo um dos interessados no referido item de pauta e, no intuito de atender à 49 

Lei Nº12.813, de 16 de maio de 2013 no que compete ao conflito de interesses, o Prof. Luiz Gonsaga 50 

solicitou que ele se retirasse da sala de reunião virtual, para a continuidade do segundo item de pauta e 51 

realizar a votação. O Prof. Lucas Henrique concordou e solicitou apenas que, tendo em vista que, havia 52 

dois docentes com nomes parecidos, fosse incluído o departamento na frente dos nomes para melhor 53 

identificação e se retirou da sala. O Prof. Luiz Gonsaga, solicitou que o servidor Felipe Moreira Pinto, 54 

responsável por realizar a votação de forma virtual, iniciasse os trâmites para que a votação acontecesse 55 

pelo meetminter. Então, o Felipe Moreira Pinto confirmou com os presentes que a votação aconteceria 56 

pelo nome completo dos docentes e se, ainda assim, seria necessário inserir o departamento de lotação 57 

dos candidatos. A discente Marina Neves informou no chat que achava pertinente acrescentar esse 58 

dado e a maioria concordou em inseri-lo para uma melhor diferenciação. O Felipe Moreira Pinto fez a 59 

inclusão do departamento de lotação e o Prof. Luiz Gonsaga perguntou se algum dos membros da 60 

Congregação tinha considerações a fazer. O que o Prof. Luiz Lima ressaltou que, como essa 61 

representação seria em uma câmara ligada à área Agrária, o ideal seria que o representante fosse do 62 

Departamento de Engenharia Agrícola. A discente Mylena Matozinhos ressaltou que, apesar do Prof. 63 

Lucas Abreu ser da Engenharia Civil, ele tinha formação em Engenharia Agrícola. O Prof. Giovanni Rabelo 64 

manifestou que essa representação é muito voltada para a área agrícola e, na opinião dele nem deveria 65 

ter sido levada à Congregação, para ele, deveria ter sido uma escolha do Departamento de Engenharia 66 

Agrícola, por ser esta a área diretamente interessada na representação, como ele já atuou no CREA, ele 67 

sabe bem dessa necessidade da representação agrícola no CREA, visto que, o órgão já tem bastante 68 

representação da Engenharia Civil. A Profa. Mirleia Aparecida reforçou que o trabalho do docente Lucas 69 

Alves na citada câmara estava sendo feito de modo bastante coerente, no intuito de atender as 70 

demandas da área agrária, nesse sentido ela concordava que uma pessoa com atuação nessa área seria 71 

o mais indicado para compor tal câmara, mas, ela acreditava que quaisquer dos inscritos fariam um bom 72 

trabalho. A Profa. Giselle Borges endossou que o Lucas Alves tem desempenhado um papel importante 73 

em sua atuação na câmara. A discente Mylena Matozinhos destacou que, apesar de não conhecer os 74 

outros candidatos, acredita que todos são capazes de ocupar o cargo em questão e que qualquer um 75 

dos candidatos que por ventura viesse a ser eleito cumpriria com as exigências pertinentes ao cargo e 76 

contribuiria significativamente com a relação CREA/UFLA. Finalizada a votação, o Prof. Lucas Henrique 77 

Pedroso foi o representante mais votado com 15 (quinze) votos. O Prof. Lucas Alves da Silva ficou como 78 

suplente com 9 (nove) votos e o Prof. Francisco Carlos Gomes teve 2 (dois) votos. 3) Assuntos Gerais. O 79 

Prof. Luiz Gonsaga solicitou que quem tivesse o contato do Prof. Lucas Abreu que o informasse para 80 

retornar à sala e abriu para manifestação dos presentes nos assuntos gerais. O professor Lucas Abreu 81 

agradeceu a todos pela confiança. Sem outras manifestações para assuntos gerais, nada mais havendo a 82 

ser tratado, o Prof. Luiz Gonsaga encerrou a reunião às dezessete horas e dezoito minutos, sendo esta 83 

ata lavrada pela secretária, Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider, e assinada pelo Presidente e todos 84 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

Caixa Postal: 3037 – CEP. 37200-900 – Lavras / MG 

 

 

ATA DA 4a REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE  
ENGENHARIA (GESTÃO 2020/2022) REALIZADA EM 16/12/2020 

 

3 

 

presentes. Lavras, dezesseis de dezembro de dois mil e 85 

vinte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 86 


