
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

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

 

 

ATA DA 7a REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE  

ENGENHARIA (GESTÃO 2020-2022) REALIZADA EM 26/05/2021 

1 

 

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

minutos, em ambiente virtual por meio do Google Meet (meet.google.com/vwd-sbgw-oiw), 

realizou-se a sétima 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); Adriano Valentim Diotto 

(coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos);  Camila Silva Franco 

(coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária); Daniel Augusto Pereira (chefe do 

Departamento de Automática); Ednilton Tavares de Andrade (coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Agrícola); Fábio Ponciano de Deus (representante do chefe do 

Departamento Recursos Hídricos); Giselle Borges de Moura (coordenadora do curso de Engenharia 

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

Lima (coordenador do Colegiado de Extensão e Cultura); Ricardo Rodrigues Magalhães 

(coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação); Ronaldo 

Fia (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Inovações Ambientais); Vinícius 

Miranda Pacheco (coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação); os 

representantes docentes: Giovanni Francisco Rabelo (DAT); 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); da representante discente de graduação: Yasmin Fernandes Silva (Curso de Engenharia 

Química) e as representantes discentes de pós-graduação: Bárbara Lemes Outeiro Araújo (PPGEA) e 

Marina Neves Merlo (PPGRH). A Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 

disse que justificaram ausência: Fábio Lúcio dos Santos (coordenador do curso de Engenharia 

Mecânica); Maykmiller Carvalho Rodrigues (chefe do Departamento de Engenharia); Michael 

Silveira Thebaldi (chefe do Departamento de Recursos Hídricos) e Rafael Farinassi Mendes 

(coordenador do Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico). A Profa. Tatiane Michele 

Popliolski (coordenadora do curso de Engenharia de Materiais) não justificou, mas está em período 

de férias. Já os membros: Juliano Elvis de Oliveira (coordenador Pro tempore do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Ambiental); Mylena Matosinhos Cunha (Curso de Engenharia Civil) e 

Tiago José Pires de Oliveira (coordenador do curso de Engenharia Química); não compareceram e 

não justificaram ausência. A Profa. Zuy Magriotis apresentou os itens da pauta e passou para o 

primeiro item. 1) Aprovação da ata da 6ª reunião (28-04-2021). A Profa. Zuy Magriotis mencionou 

que a ata ficou disponível para acesso na pasta da Congregação e passaria rapidamente pelas 

páginas para sugestões da Congregação. Em seguida, perguntou se mais alguém tinha sugestões 

além daquelas já apresentadas no documento compartilhado. Não havendo manifestações, o Prof. 

Luiz Gonsaga propôs a aprovação da ata, tendo apoio do técnico Felipe Moreira e dos demais 

presentes, a ata da 6ª reunião foi aprovada. 2) Aprovar PDU-EENG 2021-2025. A Presidente 

informou que o PDI da UFLA foi aprovado. Após essa aprovação, tanto as unidades acadêmicas 

quanto as pró-reitorias precisaram fazer seu PDU em sintonia com o que tinha sido aprovado no 
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PDI. Dessa forma, foi nomeada uma comissão para realizar esse trabalho que contou com 

participação dos chefes de departamentos, coordenadores de graduação e pós-graduação. Foi um 

trabalho árduo. O PDU foi disponibilizado para sugestões tanto no âmbito da Escola de Engenharia, 

quanto da comunidade em geral para consulta pública através do site da EENG. Em seguida, ela 

passou a palavra para o Prof. Luiz Gonsaga que estava como presidente da Comissão do PDU. O 

Prof. Luiz Gonsaga informou que a comissão teve diversas reuniões até chegar a um documento 

compilado para consulta da comunidade acadêmica e social, tendo sido divulgado para sugestões 

no site da Escola. A Presidente acrescentou que o documento também foi disponibilizado na pasta 

da Congregação para verificação dos conselheiros, assim, colocou o documento em aprovação. O 

Prof. Ednilton Tavares questionou sobre alguns problemas de formatação que deveriam ser 

ajustados no documento, como por exemplo, o Sumário. O Prof. Luiz Gonsaga mencionou que ele 

observou esse problema ao disponibilizar o documento original para compartilhamento com os 

membros da comissão, na primeira versão, o documento compartilhado no drive, não estava 

desconfigurado. Ele teve um retrabalho muito grande para ajustar, e ao compartilhar novamente, 

ele manteve o original em sua máquina e compartilhou outra versão e percebeu que tal 

desconfiguração ocorreu novamente. Como o conteúdo estava correto, ele tinha a versão original, 

correta disse que esses ajustes foram realizados no documento a ser encaminhado para apreciação 

do CIGOV. Dessa forma, o Prof. Ednilton Tavares, propôs que se aprovasse e que tais ajustes fossem 

verificados. O Prof. Ricardo Magalhães apoiou a proposta, não havendo contrários, nem abstenções 

a Presidente aprovou o PDU 2021-2025 da EENG por unanimidade. Nesse sentido, a Profa. Zuy 

Magriotis solicitou à servidora Josiane Lacerda providenciasse a Resolução e informou que 

encaminharia o documento para o CIGOV dar o parecer final. 3) Ad referendum Coparticipação em 

Projeto. A Presidente apresentou o ad referendum aprovado por ela em virtude da urgência das 

decisões sobre a solicitação encaminhada pelo Prof. Danton Diego Ferreira - DAT/EENG, a fim de, 

obter anuência da Escola de Engenharia para atuar como coparticipante do projeto intitulado 

“Impacto epidemiológico e interseção das pandemias por COVID-19 tuberculose no Brasil, Rússia, 

Índia e África do Sul”, no âmbito da Chamada do CNPq/MCTIC/BRICS-STI Nº 19/2020, uma parceria 

com a UERJ. Após ter sido aprovado pelo DAT e considerando os prazos, ela assinou a anuência, 

visto que, era um projeto de extrema importância para o momento atual. O Prof. Giovanni Rabelo 

propôs que se aprovasse e teve apoio do Prof. Lucas Abreu. Não havendo contrários, nem 

abstenções, referendou-se a anuência para que o Prof. Danton Diego representasse a EENG nesse 

projeto. 4) Assuntos Gerais. A Profa. Zuy Magriotis abriu para inscrições nos assuntos gerais, tendo 

sido inscrita a Profa. Mirleia de Carvalho, não havendo mais inscritos, passou a palavra para a Profa. 

Mirleia de Carvalho que informou que, no dia 21-05-2021, foi publicado o resultado final da escolha 

da logomarca da Escola de Engenharia, ela fez um relatório para informar à Diretoria sobre os 

trabalhos da comissão e foi sugerido que ela o apresentasse para a Congregação. Nesse sentido, a 

Profa. Mirleia de Carvalho fez uma pequena apresentação indicando quem foram os membros para 

compor as comissões envolvidas, mostrou detalhes do edital para escolha da logomarca e suas 

retificações, como foram feitos os trabalhos das comissões, dos cuidados de cada etapa para que as 

comissões não tivessem conhecimento dos inscritos, dos critérios avaliados, entre outros aspectos. 

Como não houve aprovados, e considerando que o Prof. Luiz Lima conseguiu um recurso monetário 

para patrocinar a criação da Logomarca, a comissão decidiu verificar a possibilidade de contratar 
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uma empresa para confecção da arte. Sendo possível, a Profa. Camila Silva, enquanto membro da 

comissão, levantou quatro orçamentos, em seguida, a comissão escolheu uma das empresas. A 

comissão fez um breve resumo sobre a Escola de Engenharia para encaminhar à empresa e a partir 

de então, foram programadas reuniões com a empresa para definição da logomarca. Para dar 

continuidade aos trabalhos a Profa. Mirleia de Carvalho solicitou a prorrogação da Portaria da 

comissão julgadora e espera finalizar, com sucesso, esse árduo trabalho. Para finalizar a Profa. 

Mirleia de Carvalho agradeceu aos membros das comissões, à Josiane Lacerda pelo apoio nas 

etapas dos trabalhos e à Profa. Zuy Magriotis pela confiança e atenção em todas as demandas das 

comissões envolvidas. A Profa. Zuy Magriotis agradeceu ao trabalho das comissões que atuaram 

com seriedade e transparência na escolha da logomarca, apesar de nenhuma das logomarcas 

inscritas atenderem os critérios. Isto posto, a Presidente passou para o segundo item dos assuntos 

gerais, informando que a solenidade de colação de grau dos discentes de graduação seria de 

responsabilidade das Unidades Acadêmicas e a Congregação quem entregaria os diplomas. A 

colação aconteceria em uma reunião solene da Congregação da Escola de Engenharia. A Pauline 

Freire que atua no Cerimonial da UFLA fez reunião com os diretores, na ocasião, foi feito um sorteio 

para os dias de Colação e para os discentes da Escola de Engenharia a colação ficou marcada para 

dia 18-08-2021, às 19horas, por meio remoto. A Profa. Zuy Magriotis reforçou que, seria feita a 

convocação dos conselheiros para participação da reunião solene e contava com a participação de 

todos na primeira colação de grau nesse novo modelo estrutural. O Prof. Luiz Gonsaga pediu a 

palavra para um esclarecimento, correlacionado ao que o Prof. Daniel Augusto perguntou no chat, 

sobre a sigla: EENG, se essa era a sigla oficial da Escola, ao que a Presidente respondeu que isso 

seria verificado posteriormente. Então, o Prof. Gonsaga sugeriu que isso fosse item de pauta de 

uma próxima reunião e questionou se a definição da sigla não interferiria na definição da 

logomarca. A Presidente disse que, em seu entendimento, a sigla não interferia na definição da logo 

e achava prudente inserir como item de pauta da próxima reunião a definição da sigla para 

oficializar o uso e, conforme manifestado pela Profa. Camila Silva no chat, a definição da sigla 

poderia auxiliar na escolha da logomarca. O Prof. Daniel Augusto disse que o questionamento era 

porque ele observou o uso dessa sigla e alterou os seus slides de aula, mas, com a definição da 

logomarca em andamento, ele ficou na dúvida. A Profa. Zuy mencionou que seria bom ser colocado 

em votação na congregação para que fosse definido e enviaria um memorando para a Reitoria 

oficializando o uso da sigla definida na Congregação, pois ela ficou de passar essa informação à Ione 

Bertolucci, secretaria dos Conselhos superiores. Nesse sentido, pediu para quem desejasse enviar 

sugestões sobre a SIGLA encaminhasse para o e-mail da EENG até uma semana antes da próxima 

reunião da Congregação que será no final de junho. Para finalizar, agradeceu aos excelentes 

trabalhos das comissões do PDU e da logomarca. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a 

reunião às dezessete horas e trinta e seis minutos, sendo esta ata lavrada pela secretária, Josiane A. 

L. Schneider, e assinada por todos os presentes. Lavras, vinte e seis de maio de dois mil e vinte e 

um.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


