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Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, com início às dez horas e três 1 

minutos, em ambiente virtual por meio do Google Meet, no endereço meet.google.com/oaf-2 

turp-vwd, realizou-se a décima reunião da Congregação da Escola de Engenharia (Gestão 3 

2020-2022). A reunião contou com a presença dos professores: Zuy Maria Magriotis 4 

(presidente); Luiz Gonsaga de Carvalho (vice-presidente e chefe do Departamento de 5 

Engenharia Agrícola); Adriano Valentim Diotto (coordenador do Programa de Pós-Graduação 6 

em Recursos Hídricos); Daniel Augusto Pereira (chefe do Departamento de Automática); Fábio 7 

Lúcio Santos (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola); 8 

Jaqueline de Oliveira Castro (coordenadora adjunta do curso de Engenharia Agrícola); 9 

Mauricio Francisco Caliri Junior (coordenador do curso de Engenharia Mecânica); Michael 10 

Silveira Thebaldi (chefe do Departamento de Recursos Hídricos); Rafael Farinassi Mendes 11 

(chefe do Departamento de Engenharia e coordenador da Coordenadoria de Pesquisa e 12 

Desenvolvimento Tecnológico); Ricardo Rodrigues Magalhães (coordenador do Programa de 13 

Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação); Rodrigo Allan Pereira 14 

(coordenador do curso de Engenharia Civil); Ronaldo Fia (coordenador do Programa de Pós-15 

Graduação em Engenharia Ambiental); Tiago José Pires de Oliveira (coordenador do curso de 16 

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

Controle e Automação); os representantes docentes: Giovanni Francisco Rabelo (DAT/EENG) e 18 

Paula Peixoto Assemany (DAM/EENG); os representantes técnicos administrativos: Alexandre 19 

José de Oliveira (DEG/EENG), Felipe Moreira Pinto (DEG/EENG); Josiane Auxiliadora Lacerda 20 

Schneider (coordenadora da Secretaria Integrada) e Juliana Mesquita Botelho (coordenadora 21 

da Coordenadoria de Gestão Estratégica); as representantes discentes de pós-graduação: 22 

Bárbara Lemes Outeiro Araújo (PPGEA) e Marina Neves Merlo (PPGRH). Na sequência foram 23 

justificadas as ausências dos membros: Prof. André Geraldo Cornélio Ribeiro (chefe do 24 

Departamento de Engenharia Ambiental) por estar em horário de aula; a Profa. Giselle Borges 25 

de Moura (coordenadora do curso de Engenharia Agrícola) por motivo de férias; a Profa. 26 

Mirleia Aparecida de Carvalho (DEA/EENG) em virtude de licença médica, sendo convocados 27 

suplentes. A Profa. Camila Silva Franco (coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e 28 

Sanitária); a Profa. Tatiane Michele Popliolski (coordenadora do curso de Engenharia de 29 

Materiais); e os representantes discentes Rhaiude Raniel da Silva (Curso de Engenharia 30 

Ambiental e Sanitária) e Yasmin Fernandes Silva (Curso de Engenharia Química) não 31 

compareceram e não justificaram ausência. A Profa. Zuy Magriotis agradeceu a presença de 32 

todos na décima segunda reunião da Congregação e tendo quorum iniciou a reunião. Em 33 

cumprimento à pauta da reunião foram tratados os assuntos conforme segue. 1) Aprovação 34 

da ata da 11ª reunião (26-05-2021). A Profa. Zuy Magriotis mencionou que a ata foi 35 

disponibilizada na pasta compartilhada da Congregação e perguntou se havia mais alguma 36 

sugestão além daquelas realizadas no documento online pelos professores Ronaldo Fia e Luiz 37 

Lima e pela discente Marina Melo. Houve manifestação do Prof. Michael Thebaldi para 38 

correção ortográfica, não havendo mais manifestações, o Prof. Rafael Farinassi propôs a 39 

aprovação da ata, tendo apoio do Prof. Fábio Lúcio e do Prof. Michael Thebaldi, sem 40 

contrários e abstenções, a ata da 11ª reunião foi aprovada. 2) Referenda Portaria de 41 

Alteração de Banca Concurso Área de Máquinas e Mecanização - Previsão legal:  Resol. 42 
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CUNI 017-2021, Art. 31 e Art. 145, inciso X e XIV. Segundo a Presidente, o ad referendum se 43 

deu em virtude da necessidade de mudança da banca do referido concurso de máquinas do 44 

DEA/EENG, pois os docentes Giovani Rabelo e Ricardo Magalhães avisaram ao presidente da 45 

banca, após verificarem lista de inscritos, o impediam para manterem a não suspeição. Com 46 

isso, o presidente da banca solicitou que o Prof. Carlos Eduardo Castilho, que estava na 47 

suplência, assumisse a vice-presidência no lugar do Prof. Giovanni Rabelo e convidou a Profa. 48 

Joelma Durão para suplência, em virtude da proximidade do concurso, foi emitida a 49 

Portaria.EENG nº 63/2021. O Prof. Ricardo Magalhães propôs aprovação, tendo apoio do Prof. 50 

Luiz Gonsaga, sem contrários e abstenções a Portaria foi referendada. 3) Referenda Portaria 51 

EENG 068/2021 - Ementas em Inglês Disciplinas PPGEA - Previsão legal:  Resol. CUNI 017-52 

2021, Art. 145, inciso XXV. A Presidente mencionou que o Coordenador do Programa de Pós-53 

graduação em Engenharia Agrícola encaminhou ementas de disciplinas do programa em 54 

inglês, como não havia tempo hábil de passar na reunião, em virtude do período estabelecido 55 

pela PRPG para criar disciplinas, as quatro disciplinas do programa foram aprovadas ad 56 

referendum. O Prof. Giovanni Rabelo propôs aprovação, tendo apoio do Prof. Rafael Farinassi. 57 

Sem abstenções e contrários a Portaria foi referendada a Portria EENG 68/2021. 4) Indicação 58 

de representante e suplente para compor CEPE - Previsão legal: RESOLUÇÃO Nº 017-2021, 59 

Art. 145, inciso VII. A Presidente relatou que, com a saída do Prof. Lucas Abreu da 60 

coordenação da Engenharia Civil, a representação do CEPE ficou vaga e a Profa. Giselle Borges 61 

era a suplente. Porém, como a Profa. Giselle Borges estava como representante do Congrad a 62 

Presidente acha cansativo assumir mais uma representação, ao que a servidora Josiane 63 

Lacerda citou que a Profa. Giselle Borges mencionou que se existisse alguém interessado em 64 

assumir, ela preferiria manter-se somente no Congrad. Assim, a Presidente pediu aos 65 

interessados que se manifestassem. O Prof. Rodrigo Allan se disponibilizou, bem como o Prof. 66 

Maurício Caliri. Com apoio de todos os presentes, o indicado para compor o CEPE foi o 67 

docente Rodrigo Allan Pereira e, como suplente, o Prof. Maurício Francisco Caliri Junior. 5) 68 

Apreciação PPC Curso Lato Sensu - Gestão e Inovações nas Construções - Previsão 69 

legal:  Resol. CUNI 017-2021, Art. 145, inciso XVIII. A Presidente explicou que voltou para a 70 

Congregação, o projeto do PPC do curso Lato Sensu de Gestão e Inovações nas Construções, 71 

apesar de não ter havido alterações no conteúdo, porém, a Coordenação do Lato Sensu da 72 

PRPG teve que fazer adequações e melhorias da formatação, assim ela achou melhor passar a 73 

versão final na Congregação novamente. Considerando que as alterações foram simples o 74 

Prof. Michael Thebaldi propôs aprovação, com apoio do Prof. Giovanni Rabelo e Rodrigo 75 

Allan, sem contrários e abstenções, aprovou-se o PPC do referido curso. 6) Apreciação acordo 76 

de parceria acordo de parceria para execução do projeto intitulado “Sistema de 77 

Posicionamento por Ponto Preciso em Tempo Real com Integração INS/GNSS para Veículos 78 

Agrícolas Conectados", a ser firmado entre a empresa MWF Mechatronics, a UFLA, a 79 

FUNDEP/UFMG, com da FUNDECC - Previsão Legal: Resol. CUNI 017-2021 - Art.145, inciso 80 

XIX. A Presidente explicou que esse acordo foi encaminhado pelo Prof. Felipe Oliveira para 81 

apreciação da Congregação. O Prof. Maurício Caliri informou que o contrato era muito 82 

extenso, que procurou fazer uma leitura rápida, mas era complexo fazer a análise a esse 83 

respeito, portanto iria se abster. A Profa. Zuy Magriotis citou que o Departamento de 84 
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Automática havia aprovado, conforme Portaria DAT Nº09/2021 e que o documento já havia 85 

passado por várias instâncias. A servidora Josiane Lacerda complementou que a servidora 86 

Cláudia Salgado da DRI informou que caberia à Congregação apreciar o termo, o interesse em 87 

efetivar o acordo, pois a avaliação mais aprofundada, inclusive da legalidade e demais 88 

questões jurídicas e contratuais haviam sido realizadas e aprovadas pelos setores 89 

responsáveis. A Presidente solicitou que o Prof. Daniel Augusto falasse um pouco sobre essa 90 

proposta que iniciou no DAT/EENG. Após explicações, o Prof. Giovanni Rabelo propôs 91 

aprovação, com apoio do Prof. Daniel Augusto e Prof. Luiz Gonsaga, sem contrários e uma 92 

abstenção do Prof. Maurício Caliri, aprovou-se o seguimento dos trâmites para efetivar o 93 

acordo supracitado. 7) Apreciação da matriz orçamentária 2022 da EENG - Previsão Legal: 94 

Resol. CUNI 017-2021 - Art.145, inciso XIII. A Presidente abordou sobre a apresentação da 95 

Matriz EENG para 2022, informou que a Matriz já havia sido ajustada juntamente com os 96 

chefes de departamentos e apresentou para aprovação da Congregação. Após explicações 97 

sobre a forma de cálculo e demonstração da fórmula utilizada pela PROPLAG para repasse de 98 

recursos às unidades acadêmicas, a Matriz EENG 2022 seria constituída da seguinte forma: R$ 99 

356.943,82 para despesas com mão de obra terceirizada, R$514.475,92 para despesas com 100 

limpeza, R$708.985,46 para despesas com energia elétrica, R$553.161,36 para despesas com 101 

água, R$52.224,48 para despesas com Laboratórios Multiusuários (que no caso seria apenas o 102 

LABMAI, pois o CEDIA não repassou as informações necessárias em tempo para ser 103 

contemplado com os recursos) e R$254.227,66 para despesas gerais. Um valor total de R$ 104 

2.440.018,71 de recursos para a Matriz EENG 20222. Parte desse recurso, 20% seria destinado 105 

para a administração da Escola (com a mesma ressalva de 2021, caso a Administração geral 106 

não utilizar todos os 20% seria direcionado para os departamentos), como aconteceu neste 107 

ano. O restante do valor a ser repassado pela PROPLAG, 80%, ou seja, o montante de 108 

R$203.382,13, deverá ser redistribuído para os departamentos. Nesse sentido, apresentou-se 109 

a fórmula utilizada pela EENG para distribuição dos recursos entre os departamentos. Deste 110 

modo, o Departamento de Engenharia Ambiental ficou com R$ 16.512,08; o Departamento de 111 

Automática com R$ 17.523,43; o Departamento de Engenharia Agrícola com R$ 38.279,37; 112 

Departamento de Engenharia com R$102.541,37; o Departamento de Recursos Hídricos com 113 

R$28.525,88. A presidente destacou que houve uma redução nos repasses da PROPLAG para 114 

a Matriz EENG 2022. Ela ficou de verificar com o Prof. Márcio Ladeira quais foram os motivos 115 

que levou a essa redução e sugeriu que seria necessário estudar as fraquezas da EENG na 116 

matriz para tentar reverter isso. Um dos pontos levantados na reunião das chefias 117 

departamentais foi a extensão, a EENG apresentou poucas atividades de extensão. Ela 118 

abordou ainda sobre o índice de reprovação de alunos de graduação, ou seja, a média de 119 

reprovação poderia ser trabalhada com os coordenadores, o problema de evasão também 120 

influencia na matriz e o fato de o DEG não ter curso de pós-graduação. Esses foram alguns 121 

pontos citados a considerar, inclusive porque alguns deles constam no PDU da Escola. O Prof. 122 

Giovanni Rabelo sugeriu que fosse sugerido à PROPLAG considerar a contribuição dos 123 

docentes na parte administrativa da universidade, que assumem e participam de cargos, 124 

conselhos gerais, que muitas vezes são atribuições que exigem muito tempo e a participação 125 

era do interesse da instituição. O Prof. Ronaldo Fia citou também a dificuldade em utilizar 126 
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esses recursos. Os docentes: Michael Thebaldi, Daniel Augusto e Ricardo Magalhães 127 

endossaram, mencionando o desgaste existente para fazer todo o procedimento e burocracia 128 

envolvidos, para no final não conseguirem o recurso necessário, isso foi uma questão geral, 129 

concordam em ter trâmites estabelecidos em lei, mas, sugeriram uma consulta a outras 130 

instituições para saber como estão trabalhando com isso, pois, acreditavam dessa forma 131 

ninguém estava conseguindo utilizar os recursos, assim como ocorreu na UFLA neste ano. Isso 132 

posto, o Prof. Giovanni Rabelo propôs aprovação da Matriz, teve apoio dos docentes Michael 133 

Thebaldi, Adriano Diotto e Luiz Gonsaga, não houve contrários e abstenções e assim, a Matriz 134 

EENG 2022 foi aprovada. 8) Assuntos Gerais. A Presidente abriu inscrições nos assuntos 135 

gerais, não houve inscritos. Ela apresentou para os assuntos gerais a consulta feita pelo DEG 136 

sobre a solicitação de uma possível redistribuição do Prof. Osmar Santos, da Engenharia de 137 

Materiais para o ITA. Houve um convite do ITA e eles pediram uma consulta ao Departamento 138 

que também consultou à Escola, pois o ITA precisava saber se o cenário seria favorável ou não 139 

à possibilidade de redistribuição para darem andamento no processo. A consulta passou pela 140 

reunião do Conselho Departamental do DEG, que opinou favoravelmente à abertura do 141 

processo desde que ocorresse troca de vaga e encaminharam a demanda ao setor de 142 

Engenharia de Materiais do DEG. Como seria necessária uma sinalização para que o ITA 143 

iniciasse o processo, considerando o parecer do Conselho Departamental, encaminhou-se 144 

documento favorável à consulta realizada e mencionou aguardar a abertura do processo para 145 

realizar os trâmites necessários, bem como a apreciação da Congregação da EENG e no CEPE. 146 

Para finalizar agradeceu o trabalho do Professor Maurício Caliri e demais membros da 147 

comissão que trabalhou na redação do documento para a curricularização da extensão, as 148 

sugestões ficaram muito boas e foram encaminhadas para a PROEC e PROGRAD. A Presidente 149 

relatou que conversou com a Pró-Reitora de Extensão a qual mencionou que iria solicitar às 150 

Unidades Acadêmicas indicação de nomes de docentes para o prêmio em homenagem ao 151 

extensionista destaque na UFLA, para ser entregue ao CONEX. Mas, como o documento ainda 152 

não tinha chegado, não foi possível incluí-lo na pauta, então, foi apresentado como assunto 153 

geral para que os membros fizessem sugestões para ela responder o documento, ou 154 

encaminhar a demanda para os representantes da EENG na PROEC, quando essa solicitação 155 

chegasse. O Prof. Giovanni Rabelo sugeriu o nome do Prof. Gilmar Tavares, o Prof. Luiz 156 

Gonzaga também achou o nome pertinente. Porém a servidora Josiane Lacerda levantou a 157 

necessidade de verificar se ele poderia ser indicado, uma vez que era ex-docente, atuando 158 

como docente visitante. Sugeriu ter mais um nome caso não pudesse ser o Prof. Gilmar 159 

Tavares. Com isso, o Prof. Luiz Gonsaga sugeriu o nome do Prof. Pedro Castro Neto. O Prof. 160 

Giovanni Rabelo mencionou que faz parte do Conselho da PROEC e acreditava que haveria 161 

duas categorias: aposentados e ativos para homenagem. Dessa forma, o Prof. Gilmar Tavares 162 

seria indicado para a categoria aposentados e para a ativa o Prof. Pedro Castro. A servidora 163 

Josiane Lacerda lembrou aos coordenadores de graduação que verificassem se estavam 164 

recebendo os memorandos encaminhados pelas Pró-Reitorias, pois, houve algumas 165 

reclamações de alguns coordenadores dizendo que não estar recebendo os memorandos e foi 166 

aberto chamado no SIPAC para verificar o sistema porque o problema parecia ser geral. 167 

Reforçou também sobre a alteração dos e-mails após definições em reunião com os 168 
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coordenadores de pós-graduação, a fim de concentrar tudo em um único e-mail e conseguir 169 

repassar melhor as atividades para outra pessoa que fosse assumir as atribuições dentro da 170 

SI. Em substituição de férias, por exemplo, todos da SI poderiam ter acesso aos e-mails da 171 

graduação ou pós. Os e-mails antigos continuariam ativos, por um tempo, sendo direcionados 172 

para o novo e-mail que será: posgraduacao.eeng@ufla.br. Além disso, o e-mail da graduação, 173 

que já estava concentrado no da SI-EENG iria ser alterado para graduacao.eeng@ufla.br. As 174 

demandas administrativas e da Congregação continuariam sendo encaminhadas para o e-mail 175 

escolaengenharia@ufla.br. O Prof. Rodrigo Allan agradeceu o empenho da Profa. Zuy 176 

Magriotis em enviar sugestões para alterações na CEPE101/2021, ao que a Presidente relatou 177 

que as sugestões dos departamentos e dos coordenadores foram compiladas e encaminhadas 178 

para a Prograd, fazendo um resumo e a Profa. Camila Franco, suplente do Congrad, abordaria 179 

em reunião com o Prof. Roni Ximenes, as quais seriam apresentadas no Congrad. Nada mais 180 

havendo a ser tratado, às dez horas e seis minutos encerrou-se a reunião, sendo esta ata 181 

lavrada pela secretária, Josiane A. L. Schneider, e assinada pela Presidente e demais 182 

presentes. Lavras, primeiro de outubro de dois mil e vinte um. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 183 


