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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às dezesseis horas e 

quatro minutos, em ambiente virtual por meio do Google Meet (meet.google.com/ard-tdrj-wnr), 

realizou-se a quinta reunião da Congregação da Escola de Engenharia (Gestão 2020-2022). 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 (chefe do Departamento de Engenharia Ambiental); Profa. Camila Silva Franco 

(coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária); 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); Giselle Borges de Moura (coordenadora 

do curso de Engenharia Agrícola); Luiz Antônio Lima (coordenador da Coordenadoria de Extensão e 

Cultura); Marcelo Ribeiro Viola (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos 

Hídricos); Juliano Elvis de Oliveira (coordenador Pro tempore 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); Vinícius Miranda Pacheco (coordenador do curso de Engenharia de Controle e 

Automação); os representantes docentes: Mirleia Aparecida de Carvalho (DEA); 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: Yasmin Fernandes Silva (Curso de Engenharia Química) e a 

representante discente de pós-graduação: Marina Neves Merlo (PPGRH). A Presidente iniciou a 

reunião agradecendo a presença de todos, seguidamente, apresentou a pauta e disse que 

justificaram ausência: Fábio Lúcio dos Santos (coordenador do curso de Engenharia Mecânica); 

Lucas Henrique Pedrozo Abreu (coordenador do curso de Engenharia Civil) e Ronaldo Fia 

(coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Inovações Ambientais). Já os 

membros: Giovanni Francisco Rabelo (DAT), Tatiane Michele Popliolski (coordenadora do curso de 

Engenharia de Materiais); Tiago José Pires de Oliveira (coordenador do curso de Engenharia 

Química); Mylena Matosinhos Cunha (Curso de Engenharia Civil) e Bárbara Lemes Outeiro Araújo 

(PPGEA) não compareceram e não justificaram ausência. 1) Aprovação da ata da 4ª reunião (16-12-

2020). A Profa. Zuy Magriotis apresentou a ata da 4ª reunião da Congregação e mencionou que, 

como não houve tempo hábil para que todos tivessem acesso à ata na pasta compartilhada da 

Congregação, faria a leitura da mesma durante a reunião para as devidas correções, assim foram 

feitas sugestões de correções ortográficas e o servidor Alexandre José de Oliveira justificou que sua 

ausência na 4ª reunião se deu em virtude de férias e pediu para inserir essa informação na ata. Em 

seguida, a Presidente perguntou se mais alguém tinha objeções. Não havendo manifestações, o 

Prof. Luiz Lima propôs a aprovação da ata, tendo apoio da docente Mirleia de Carvalho. Dessa 

forma, a ata da 4ª reunião foi aprovada.2) Aprovar RAD de docente. A Presidente mencionou que 

recebeu solicitação do docente Luiz Gonsaga de Carvalho para aprovação do RAD. Ela informou que, 

antes era consenso na Instituição, que os RADs fossem aprovados por uma comissão e em seguida 

pela Assembleia departamental. Com a mudança organizacional, os RADs das Chefias que iam para 

a CPPD, conforme lembrado pela Profa. Mirleia de Carvalho, agora, viriam para aprovação da 
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Diretoria e ela pretende montar essa comissão também para aprovação e posterior aprovação pela 

Congregação da EENG. Dessa forma, apresentou-se o RAD do prof. Luiz Gonsaga. A Profa. Mirleia de 

Carvalho propôs aprovação, tendo apoio do servidor Felipe Moreira e demais presentes. Após 

aprovado, a Diretora afirmou que daria os encaminhamentos no SIG. 3) Referendar ad 

referendum  de proposta de participação de docente em Projeto. A Presidente informou que no 

final de dezembro de 2020 ela recebeu a demanda do Prof. Luiz Gonsaga para participar no Projeto 

denominado: “Apoio a execução de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológicos 

para o fortalecimento das ações agrometeorológicas do INMET em benefício da agropecuária e da 

sociedade brasileira e da preservação de recursos naturais”, em virtude das férias não houve 

reunião da Congregação agendada e a fim de dar retorno ao INMET e considerando a oportunidade 

de desenvolver uma parceria promissora para a EENG, ela fez a Portaria ad referendum e solicitou 

ao professor Luiz Gonsaga que falasse um pouco sobre o projeto. O Prof. Luiz Gonsaga relatou que 

essa foi uma demanda encaminhada por ofício pelo Instituto Nacional de Meteorologia, via agência 

Zetta, para que acontecesse uma parceria com a UFLA para desenvolvimento de projetos. O projeto 

principal está sendo gerenciado pelo Prof. Gilberto e foi direcionado um subprojeto para que o Prof. 

Luiz Gonsaga coordenasse, esse subprojeto contaria também com a participação do prof. Felipe 

Schwerz no desempenho das tarefas, formando-se uma pareceria entre DRH/DEA e o INMET. Diante 

do exposto, o Prof. Ednilton Tavares propôs que a solicitação fosse aprovada, tendo sido apoiado 

pelos presentes. A Profa. Zuy Magriotis solicitou a retirada do próximo item de pauta que era a 

respeito da representação no CREA, cadeira para a área da Engenharia, pois, como essa foi uma 

solicitação encaminhada pelo prof. Lucas Abreu que não estava presente para explicar melhor sua 

demanda, ela acreditava ser melhor deixar para uma próxima reunião, quando ele estivesse 

presente. Não havendo manifestações contrárias, retirou-se o assunto da pauta. 4) 

Encaminhamentos. A presidente não tinha encaminhamentos para fazer e solicitou aos presentes 

caso houvesse, que se manifestassem. Não havendo manifestações, passou para o próximo item da 

pauta. 5) Assuntos Gerais. A Profa. Zuy Magriotis informou que tinha tópico para tratar, mas, 

primeiro, abriu para inscrições dos interessados. O Prof. Luiz Lima, único inscrito, comunicou que 

ele e o Prof. Rafael Farinassi tiveram uma reunião com o João Antônio da DLC para abordar sobre a 

insatisfação que existia na UFLA pela extensa burocracia para se firmar parceiras com o setor 

privado e a reunião foi bastante positiva e esclarecedora, nela foi falado que diversas orientações e 

ajustes aconteceriam, envolvendo DRI, Nintec, entre outros setores para dirimir um pouco dessa 

burocracia e facilitar esses trâmites. Portanto, assim que tiverem novidades, ele e Rafael Farinassi 

divulgariam para conhecimento na EENG. Após isso, a Presidente lembrou que havia reuniões da 

Congregação com datas pré-estabelecidas até abril de 2021, ela gostaria de deixar pré-agendadas as 

datas das reuniões que aconteceriam durante o primeiro semestre do ano também, pois, como os 

compromissos são muitos e ficou estabelecido que as reuniões da Congregação aconteceriam na 

última quarta-feira do mês, se as datas já estivessem pré-definidas facilitaria para que elas fossem 

priorizadas nas agendas dos membros da Congregação. Dessa forma, apresentou as seguintes 

datas: 24/03/2021; 28/04/2021; 26/05/2021; 30/06/2021; 28/07/2021. Reforçou ainda que, caso 

não houvesse pauta, a servidora Josiane Schneider comunicaria o cancelamento da reunião. Por 

fim, a Presidente mencionou que os diretores das unidades acadêmicas tiveram reunião com a 

PROPLAG no dia 22 de fevereiro 2021 sobre as despesas de manutenção e abastecimento de 
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veículos, solicitadas por GLPI. Nessa reunião, foi apresentada demanda das CGEs sobre a 

necessidade de controle desses gastos realizados nos departamentos, visto que, são gastos mais 

altos. Como o SIPAC e o GLPI não são sistemas interligados, não é possível fazer esse controle via 

sistema. Deste modo, a Fernanda Lasmar, da PROINFRA, sugeriu que as CGEs fizessem esse controle 

manualmente. Para auxiliar nesse controle, ela disse que seria incluído no GLPI um campo para 

observadores, a fim de selecionar o CGE da unidade acadêmica nas solicitações. No caso da EENG, 

toda vez que o Departamento fizesse um pedido, deveria inserir a Juliana Botelho como 

observadora para que, na CGE, consiga acompanhar o pedido e realize o controle desses gastos 

departamentais. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às dezesseis horas e 

quarenta e cinco minutos, sendo esta ata lavrada pela secretária, Josiane A. L. Schneider, e assinada 

pela Presidente e demais membros presentes. Lavras, vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte 

e um.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


