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Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte um, com início às dezesseis horas e quatro 1 

minutos, em ambiente virtual por meio do Google Meet (meet.google.com/yrm-pabh-tpq), realizou-2 

se a nona reunião da Congregação da Escola de Engenharia (Gestão 2020-2022). A reunião contou 3 

com a presença dos professores: Luiz Gonsaga de Carvalho (Presidente em exercício e chefe do 4 

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

Engenharia Ambiental); Ednilton Tavares de Andrade (coordenador do Programa de Pós-Graduação 6 

em Engenharia Agrícola); Fábio Lúcio Santos (coordenador do curso de Engenharia Mecânica); 7 

Giselle Borges de Moura (coordenadora do curso de Engenharia Agrícola); Leonardo Silveira Paiva 8 

(chefe em exercício no Departamento de Automática); Luiz Fernando Coutinho de Oliveira 9 

(coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos); Marcelo Vieira Da 10 

Silva Filho (coordenador adjunto do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária); Michael Silveira 11 

Thebaldi (chefe do Departamento de Recursos Hídricos); Rodrigo Allan Pereira (coordenador 12 

adjunto do curso de Engenharia Civil); Ronaldo Fia (coordenador do Programa de Pós-Graduação 13 

em Tecnologia e Inovações Ambientais – em transição e coordenador do Programa de Pós-14 

Graduação em Engenharia Ambiental); Tatiane Michele Popliolski (coordenadora do curso de 15 

Engenharia de Materiais); Tiago José Pires de Oliveira (coordenador do curso de Engenharia 16 

Química) e Vinícius Miranda Pacheco (coordenador do curso de Engenharia de Controle e 17 

Automação), Wilian Soares Lacerda (coordenador em exercício no Programa de Pós-Graduação em 18 

Engenharia de Sistemas e Automação) os representantes docentes (coordenador em exercício no 19 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação); Giovanni Francisco Rabelo 20 

(DAT); Mirleia Aparecida de Carvalho (DEA); Paula Peixoto Assemany (DAM); os representantes 21 

técnicos administrativos: Alexandre José de Oliveira (DEG), Gisele Aparecida Valério (coordenadora 22 

adjunta da Coordenadoria de Gestão Estratégica) e Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider 23 

(coordenadora da Secretaria Integrada); dos representantes discentes de graduação: Rhaiude Raniel 24 

da Silva (Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária) e Yasmin Fernandes Silva (Curso de Engenharia 25 

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

de período de férias não compareceram os servidores: Adriano Valentim Diotto (coordenador do 27 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos); Camila Silva Franco (coordenadora do curso de 28 

Engenharia Ambiental e Sanitária); Felipe Moreira Pinto (DEG); Juliana Mesquita Botelho 29 

(coordenadora da Coordenadoria de Gestão Estratégica); Lucas Henrique Pedrozo Abreu 30 

(coordenador do curso de Engenharia Civil); Maykmiller Carvalho Rodrigues (chefe do 31 

Departamento de Engenharia); Ricardo Rodrigues Magalhães (coordenador do Programa de Pós-32 

Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação); Zuy Maria Magriotis (presidente); sendo 33 

convocados os suplentes, assim como, para o Prof. Daniel Augusto Pereira (chefe do Departamento 34 

de Automática), que justificou ausência em virtude de licença paternidade. O Prof. Rafael Farinassi 35 

Mendes (coordenador da Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico) justificou 36 

ausência em detrimento de coincidência de horário com representantes da Fapemig - Projeto 37 

Fapemig Escala-se. O Prof. Luiz Antônio Lima (coordenador da Coordenadoria de Extensão e 38 

Cultura) também não pôde comparecer, tendo justificado em virtude de reunião agendada para o 39 

mesmo horário referente a negociações de um importante projeto da UFLA-ZETTA com a Faep 40 
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(Federação da Agricultura do Paraná) e Secretaria da Agricultura de MG. A representante discente 41 

Bárbara Lemes Outeiro Araújo (PPGEA) não compareceu e não justificou a ausência. A discente 42 

Mylena Matosinhos Cunha (Curso de Engenharia Civil) solicitou o desligamento da Congregação, 43 

tendo sido convocado o representante suplente. O Prof. Luiz Gonsaga iniciou a reunião às dezesseis 44 

horas e sete minutos e pediu que todos fizessem um minuto de silêncio pelas recentes perdas da 45 

Diretora da Escola de Engenharia, Profª. Zuy Magriotis, principalmente, pela perda da mãe. Em 46 

seguida, apresentou os itens da pauta. 1) Aprovação da ata da 8ª reunião (07-07-2021). O Prof. Luiz 47 

Gonsaga mencionou que, como a ata ficou disponível para acesso na pasta da Congregação, 48 

passaria pelas páginas para sugestões da Congregação. Em seguida, o Presidente perguntou se 49 

alguém tinha sugestões. Não havendo manifestações, Prof. Fábio propôs aprovação, com apoio da 50 

Profa. Paula Peixoto. O presidente colocou em votação a ata da oitava reunião da congregação e os 51 

docentes William Lacerda e Luiz F. Coutinho se abstiveram de votar, não havendo mais 52 

manifestações considerou-se aprovada a ata da oitava reunião da congregação. 2) ANEXO II - 53 

Designação de banca examinadora de concurso público do DEA, área “Máquinas e Mecanização 54 

Agrícola”, autorizado pela Resolução CEPE nº 181/2020. Previsão contida no art. 31 do Regimento 55 

Geral da UFLA. O Prof. Luiz Gonsaga informou que essa foi uma demanda enviada pelo setor de 56 

Máquinas e Mecanização do DEA/EENG, visto que essa passou a ser atribuição da Congregação. 57 

Mas, a servidora Josiane Lacerda solicitou sua retirada de pauta para inclusões de documentos, pois 58 

consultou a Ione Bertolucci, secretária dos Conselhos Superiores, pela vasta experiência enquanto 59 

secretaria dos Conselhos, que respondeu, no dia 26-07-2021, que faltavam alguns documentos, 60 

então, não teríamos como passar pela Congregação naquele momento. Conforme orientado pela 61 

Ione Bertolucci, o responsável pelo concurso precisava fazer uma proposta inicial de banca, 62 

preenchendo o formulário de composição de banca da PRGDP e encaminhar para a Congregação 63 

aprovar juntamente com os formulários de não suspeição, após consulta à lista de inscritos, como o 64 

prazo para envio à PRGDP seria até dia 10/09/2021, ainda haveria prazo para esses ajustes. A 65 

Josiane Lacerda informou ainda que fez contato com o Prof. Fábio Moreira, que estava como 66 

responsável por este concurso, mas, ele informou que não seria tão rápido conseguir todos esses 67 

documentos, assim, a retirada de pauta seria o mais indicado para o momento. Após os 68 

esclarecimentos da Josiane Lacerda, o Presidente, de acordo com a proposta, pediu aos membros a 69 

retirada desse item da pauta e colocou em votação. O Prof. Giovanni Rabelo solicitou que, em 70 

relação à concursos, nada, inclusive banca, fosse aprovado ad referendum, o mais indicado seria 71 

convocar reunião extraordinária para deliberação, se necessário e, com relação a essa questão que 72 

a Ione Bertolucci falou do Fábio Moreira, como responsável, indicar uma sugestão de banca, isso 73 

também deveria ser verificado. Segundo ele, devemos tomar muito cuidado com questões de 74 

concurso e pela experiência dele, em relação à processos, qualquer coisa pode ser motivo para 75 

candidatos entrarem com recurso, logo, quanto mais transparente for, mais segurança jurídica se 76 

tem e apoiou a retirada do item de pauta. O Prof. Luiz Gonsaga agradeceu ao Prof. Giovanni Rabelo 77 

pelas informações repassadas e pela contribuição em virtude da muita experiência jurídica que 78 

possuía e concordou que, realmente, precisava ter muito cuidado em relação a isso e reforçou que 79 

assim seria o procedimento, se necessário, convocar-se-ia uma reunião extraordinária para resolver 80 
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essa questão. Não havendo manifestações contrárias, considerou-se este item retirado da pauta. 3) 81 

ANEXO III - indicação de um docente para representar a ONG - Engenheiros Sem Fronteiras. O 82 

Prof. Luiz Gonsaga comunicou que recebeu um e-mail com essa demanda da PRAEC e solicitou à 83 

Josiane Lacerda que enviasse aos chefes de departamento para consultar seus pares e fazer 84 

indicações de um representante para a Escola de Engenharia, a fim de colocar em votação na 85 

reunião da Congregação. Perguntou à servidora Josiane Lacerda quais seriam os nomes, a servidora 86 

respondeu que não recebeu nenhum retorno dos chefes. Ela informou que acreditava que poderia 87 

ter sido em virtude do envolvimento deles com o encaminhamento do Projeto do Governo 88 

Estadual, algo que exigiu muita agilidade e envolvimento de todos, devido ao curto prazo para 89 

envio, e com isso, talvez as outras atividades não foram priorizadas. De toda forma, não havia ficado 90 

claro se, realmente, não houve interesse pelos docentes dos departamentos para atuarem junto ao 91 

grupo Engenheiros Sem Fronteiras. Deste modo, o Prof. Luiz Gonsaga colocou o assunto em 92 

discussão para saber se os presentes tinham interesse em participar ou mesmo, para que a 93 

Congregação indicasse alguém, caso alguém manifestasse interesse naquele momento. Caso 94 

houvesse mais de um interessado a Congregação faria o processo de escolha com votação 95 

organizada durante a reunião. Os docentes: Giovanni Rabelo e Paula Peixoto manifestaram 96 

interesse em participar pelo chat. O Prof. Luiz Gonsaga sugeriu que eles fizessem suas explanações 97 

antes de abrir para votação. A Profª. Paula Peixoto informou que havia tempos que vinha 98 

conversando com os discentes envolvidos com o Engenheiros Sem Fronteiras, conversou, inclusive, 99 

com a presidência da Regional de Lavras, exercida pela aluna Mariana do Vale, da Engenharia 100 

Ambiental e eles a convidaram para auxiliá-los durante a gestão dessa aluna. Porém, em conversas 101 

com eles, verificou-se que os Engenheiros Sem Fronteiras precisavam ajustar a situação deles para 102 

terem vínculo com a UFLA, pois os Engenheiros Sem Fronteira é uma ONG que não é diretamente 103 

vinculada à UFLA. Eles possuem sedes estaduais e regionais, mas dentro da UFLA, por exemplo, não 104 

podiam gerar comprovante de cadastro de atividades realizadas por eles como extensão, por 105 

exemplo, e o próprio acompanhamento das atividades que o docente faria junto a eles não seria 106 

registrado oficialmente.  Com isso, ela sugeriu que fizessem um cadastro como uma entidade de 107 

extensão, para que a regional dos Engenheiros Sem Fronteiras da UFLA pudesse ser registrada como 108 

uma entidade extensionista dentro da UFLA, assim, talvez, poderia se criar esse vínculo com a 109 

instituição UFLA. Essa foi a última conversa que ela havia tido com eles, quando fez essa sugestão e 110 

falou da importância deste vínculo, formalizando a atuação deles na UFLA. Desde então, ela não 111 

obteve retorno desses discentes, como já vinha conversando com eles, se colocou à disposição para 112 

poder representá-los e auxiliá-los nisto. Após explicações da Profª. Paula Peixoto, o Prof. Giovanni 113 

Rabelo pediu para retirar o seu nome e apoiou a Profª. Paula Peixoto nessa representação. O Prof. 114 

André Ribeiro pediu a palavra para fazer um histórico sobre essa atuação com os Engenheiros Sem 115 

Fronteiras. Segundo ele, surgiu ainda quando o Prof. Gilmar Tavares estava no antigo DEG. Quando 116 

se aposentou, o Prof. Gilmar Tavares o convidou para ficar à frente da ONG e desde então, já havia 117 

essa preocupação de realmente formalizar a participação da ONG Engenheiros Sem Fronteiras junto 118 

à UFLA, por ser uma organização não governamental e algumas situações precisavam ser bem 119 

discutidas, pois, por exemplo, eles não poderiam utilizar a infraestrutura da UFLA que é uma 120 
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instituição Federal e naquela época, ele foi procurado pelo professor José Roberto Pereira, que 121 

estava à frente da PROEC e havia solicitado essa formalização junto ao grupo. Dever-se-ia fazer um 122 

plano, ou um projeto, para formalizar isso porque os alunos estavam atuando de forma irregular e 123 

utilizando a infraestrutura da UFLA. O Prof. Gilmar Tavares, na época, havia criado um projeto de 124 

extensão chamado ONG Júnior Sem Fronteiras para tentar fazer esse registro que a Profª. Paula 125 

Peixoto mencionou. O Prof. André Ribeiro relatou ainda que, depois de assumir a coordenação de 126 

curso, a ONG sem fronteiras ficou junto ao antigo setor de saneamento do DEG e agora estava no 127 

DAM, e posteriormente, assumiu a chefia do DAM, então, não teve como acompanhar mais o 128 

trabalho desse grupo. Dessa forma, a Profª. Paula Peixoto, que atua nesta área do departamento, 129 

ficou de assumir estes compromissos. Para dar continuidade aos trabalhos a Profª. Paula Peixoto, 130 

como relatado, orientou os discentes da ONG a verificar junto com a Pró-reitora de Extensão e 131 

Cultura, Profª. Christiane Rocha, como fazer a formalização das atividades, para não ter nenhum 132 

problema com a instituição. Ele finalizou dizendo que acreditava que esse encaminhamento, como 133 

agora temos a Escola de Engenharia como unidade acadêmica, deve ter sido direcionado à Escola e 134 

não diretamente ao DAM. O Prof. Luiz Gonsaga agradeceu os esclarecimentos do Prof. André 135 

Ribeiro, considerou pertinente que fossem realizados todos os cuidados para que essas parcerias 136 

acontessem de forma prudente. Prof. Giovanni Rabelo sugeriu ainda que essa formalização 137 

ocorresse em nível de UFLA e não somente de Unidade Acadêmica. O Prof. Gonsaga mencionou que 138 

acreditava que esse contato da PROEC, a pró-reitoria responsável pela extensão na instituição, 139 

orientaria a Escola para que isso fosse encaminhado em nível de Reitoria, para ser aplicado na UFLA 140 

de modo geral e colocou em regime de votação o nome da Profª. Paula Peixoto como representante 141 

da ONG Engenheiros Sem Fronteiras pela EENG. O Prof. Giovanni Rabelo propôs que se aprovasse o 142 

nome da Profª. Paula Peixoto, tendo apoio do Prof. Luiz Coutinho, sem manifestações contrárias, 143 

considerou-se a indicação da Profª. Paula Peixoto como representante da ONG Engenheiros Sem 144 

Fronteiras. A Profª. Paula Peixoto solicitou ao Presidente que, assim que formalizasse essa indicação 145 

que procurassem agendar uma reunião entre Escola, PROEC e ela, enquanto representante, para 146 

acertar essa questão da institucionalização da ONG e ela também faria contato com os discentes 147 

para se apresentar como representante deles aqui na UFLA e faria essa intermediação, a fim de dar 148 

início aos trâmites para essa ideia do registro institucional. O Prof. Luiz Gonsaga relatou que isso era 149 

importante e poderiam alinhar esse agendamento da reunião, agradeceu a Profª. Paula Peixoto por 150 

apresentar seu nome e estar disposta a fazer este importante trabalho com os Engenheiros Sem 151 

Fronteiras. 4) ANEXO IV - Ad referendum participação de docente em colaboração esporádica - 152 

Previsão legal Resol. CUNI 035/2002 e Portaria Reitoria 139/2019. O Presidente esclareceu que, 153 

conforme orientação da PRGPD, as colaborações esporádicas, com menos de cinco dias, podem ser 154 

aprovadas pelos departamentos, como o Prof. Luiz Lima é Coordenador de Extensão e Cultura da 155 

EENG, essa solicitação deve ser aprovada pela Congregação. Como o Prof. Luiz Lima Professor Luiz 156 

Lima precisava da autorização para realizar os trabalhos já no dia 21/07/2021, aprovou-se ad 157 

referendum. Os trabalhos já se iniciaram e seriam realizados aos finais de semana, sem prejuízo das 158 

atividades de responsabilidade deles junto ao Departamento de Recursos Hídricos, tratava-se de 159 

uma consultoria técnica para duas fazendas, uma em Carmo da Mata-MG (trabalhos de 20 horas 160 
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aos fins de semana durante um mês dividido em cinco dias de quatro horas cada visita técnica) e a 161 

outra colaboração esporádica em Bom Despacho-MG, na Fazenda Santa Helena (também aos 162 

sábados, total de 20 horas, sendo cinco fins de semanas, cada visita técnica de quatro horas). Desta 163 

forma, colocou em apreciação da Congregação. O Prof. Ednilton Tavares propôs aprovação, com 164 

apoio do professor Michael Thebaldi, o Presidente colocou em votação e abriu para manifestações 165 

contrárias. O Prof. Giovanni Rabelo se absteve, em virtude da dificuldade em escutar, por falhas na 166 

conexão, sem mais manifestações, o Presidente considerou referendadas as duas solicitações de 167 

colaboração esporádica do Prof. Luiz Antonio Lima. 5) Assuntos Gerais. O Presidente abriu 168 

momento para inscrições nos assuntos gerais, tendo inscrito o Prof. Ednilton Tavares, não havendo 169 

mais inscritos, passou a palavra para o Prof. Ednilton Tavares que informou sobre a finalização do 170 

seu mandato como coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola. A eleição 171 

aconteceu, tendo sido eleito coordenador o Prof.Fábio Lúcio. Dessa forma, seu mandato encerraria 172 

no final deste mês e a partir de agosto ele não participaria mais da Congregação. Agradeceu a todos 173 

a oportunidade e se colocou à disposição para trabalhar de outras formas com a Congregação. 174 

Questionou também sobre sua representação no CEPE, como ficaria e pediu providências, pois 175 

estava como representante dos coordenadores de pós-graduação da Escola de Engenharia no CEPE 176 

e pediu a nomeação de outro representante. O prof. Luiz Gonsaga lhe agradeceu em nome da 177 

direção da Escola de Engenharia pelos trabalhos realizados durante todo esse período produtivo na 178 

coordenação da Pós-graduação em Engenharia Agrícola. O Prof. Giovanni Rabelo também 179 

manifestou agradecimentos aos Prof. Ednilton Tavares pela tranquilidade com que conduziu os 180 

trabalhos no tempo que ele ficou à frente da pós-graduação, reconhecendo o esforço dele e o 181 

trabalho brilhante que ele que ele desempenhou lá, deixando um legado importantíssimo para o 182 

Prof. Fábio Lúcio. O Presidente mencionou também sobre a saída da representante discente Milena 183 

Cunha e pediu para a servidora Josiane Lacerda explicar melhor os motivos. A Josiane Lacerda 184 

relatou que, em virtude das ausências da discente, fez contato com ela por e-mail para saber sobre 185 

os motivos ao que ela respondeu que gostaria de pedir o desligamento da Congregação, pois, não 186 

estava conseguindo participar das reuniões, visto que, ela conseguiu um estágio durante o horário 187 

comercial, não sendo possível a participação dela e, também, no próximo mês, ela finalizaria o 188 

curso. Dessa forma o discente suplente, Rhaiude Raniel, foi convocado para membro desta 189 

Congregação. Então o Presidente fez o comunicado que a partir desta reunião o discente Rhaiude 190 

Raniel, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, passaria a representar os discentes de 191 

graduação da EENG em substituição à discente Milena Cunha, deu as boas-vindas ao Rhaiude Raniel 192 

o qual agradeceu e se colocou à disposição para desenvolver as atividades de representante 193 

discente na Congregação. O Prof. Luiz Gonsaga parabenizou o novo coordenador do Programa de 194 

Pós-graduação em Engenharia Agrícola, Prof. Fábio Lúcio, desejando um bom desempenho nos 195 

trabalhos junto à pós-graduação. Manifestou que o curso estaria em boas mãos e tinha a convicção 196 

que ele também teria sucesso nessa nova missão junto ao Programa de Pós-Graduação em 197 

Engenharia Agrícola e ainda agradeceu pelos trabalhos do Prof. Fábio Lúcio no período que atuou 198 

na coordenação do curso de graduação em Engenharia Mecânica. O Prof. Fábio Lúcio agradeceu a 199 

confiança e as demais manifestações, reforçou que o intuito era dar continuidade ao excelente 200 
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trabalho que o Prof. Ednilton Tavares realizou.  Não havendo mais inscrições e nada mais havendo a 201 

ser tratado, o Presidente considerou encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta e quatro 202 

minutos, sendo esta ata lavrada pela secretária, Josiane A. L. Schneider, e assinada pelo Presidente 203 

e por todos os presentes. Lavras, vinte e oito de julho de dois mil e vinte e 204 

um.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 205 


