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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, com início às oito horas e trinta e 1 

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

qfkg-fpx, realizou-se a décima sexta reunião da Congregação da Escola de Engenharia (Gestão 2020-3 

2022). A reunião contou com a presença dos professores: Zuy Maria Magriotis (presidente); Luiz 4 

Gonsaga de Carvalho (chefe do Departamento de Engenharia Agrícola):  Ednilton Tavares de 5 

Andrade (coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola); Adriano 6 

Valentim Diotto (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos); André 7 

Geraldo Cornélio Ribeiro (chefe do Departamento de Engenharia Ambiental); Alessandra Rose 8 

Crosara Rios Campos (subchefe do Departamento de Automática); Giselle Borges de Moura 9 

(coordenadora do Curso de Engenharia Agrícola); Luiz Antonio Lima (coordenador da Coordenadoria 10 

de Extensão e Cultura); Maurício Francisco Caliri Junior (coordenador do Curso de Engenharia 11 

Mecânica); Michael Silveira Thebaldi (chefe do Departamento de Recursos Hídricos); Rafael 12 

Farinassi Mendes (chefe do Departamento de Engenharia e coordenador da Coordenadoria de 13 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico); Ricardo Rodrigues Magalhães (coordenador do Programa 14 

de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação); Rodrigo Allan Pereira (coordenador 15 

do Curso de Engenharia Civil); Ronaldo Fia (coordenador do Programa de Pós-Graduação em 16 

Engenharia Ambiental); Tatiane Michele Popiolski (coordenadora do Curso de Engenharia de 17 

Materiais); Tiago José Pires de Oliveira (coordenador do Curso de Engenharia Química); Vinícius 18 

Miranda Pacheco (coordenador do Curso de Engenharia de Controle e Automação); a representante 19 

docente Profa. Paula Peixoto Assemany (DAM/EENG); os representantes técnicos administrativos: 20 

Felipe Moreira Pinto (DEG/EENG); Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider (coordenadora da 21 

Coordenadoria de Secretaria Integrada - CSI/EENG) e Juliana Mesquita Botelho (coordenadora da 22 

Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE/EENG); a representante discente de pós-graduação: 23 

Marina Neves Merlo (PPGRH). Por estar em aula, o Prof. Daniel Augusto Pereira (chefe do 24 

Departamento de Automática) foi representado pela subchefe, assim como o Prof. Fábio Lúcio 25 

Santos (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola), representado pelo 26 

adjunto. Por afastamento para tratamento de saúde não compareceu o servidor Alexandre José de 27 

Oliveira (CSI/EENG). Não justificaram a ausência os membros: Camila Silva Franco (coordenadora do 28 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; a Profa. Mirleia Aparecida de Carvalho (DEA/EENG); o 29 

Prof. Giovanni Francisco Rabelo (DAT/ENNG) e a representante discente: Yasmin Fernandes Silva 30 

(Curso de Engenharia Química). Tendo quórum iniciou-se a reunião. A Profa. Zuy Magriotis 31 

agradeceu a presença de todos na décima sexta reunião da Congregação e, em cumprimento à 32 

pauta da reunião, foram tratados os assuntos conforme segue. 1) Aprovação da ata da 14ª reunião 33 

(24-01-2022). A servidora Josiane Lacerda apresentou a Ata da 14ª reunião e em seguida a 34 

Presidente, abriu a palavra para considerações dos membros que desejassem fazer correções. O 35 

Profa. Tatiane Popiolski solicitou correção de seu nome. A Presidente perguntou sobre a questão 36 

dos representantes discentes que pediram desligamento. A servidora Josiane Lacerda informou que 37 

a representante discente Yasmim Fernandes pediu desligamento da Congregação, mas, como não 38 

havia mais suplentes, foi solicitado ao DCE, no mês de janeiro, que fizesse eleições e o DCE ficou de 39 

realizar e retornar para a EENG, mas ainda não havia feito isso. O Prof. Luiz Lima informou que havia 40 

feito correções no arquivo compartilhado da ata, mas, como não marcou a opção comentários, as 41 

https://meet.google.com/mtj-qfkg-fpx?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/mtj-qfkg-fpx?hs=122&authuser=0
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alterações foram executadas diretamente no texto. Dessa forma a Presidente solicitou que as 42 

próximas pastas da Congregação fossem compartilhadas já na opção comentarista e não como 43 

editor, para que isso não ocorresse. O Prof. Rafael Farinassi propôs a aprovação da ata, tendo apoio 44 

do Prof. Michael Silveira. Abstiveram-se de votar o Prof. Ednilton Tavares e a Profa. Alessandra 45 

Crosara. Sem manifestações contrárias dos demais presentes, a ata da 14ª reunião foi aprovada. 2) 46 

Aprovação da ata da 15ª reunião (24-01-2022). A Presidente lembrou que, como no dia 24 de 47 

janeiro também foram realizadas, seguidamente, duas reuniões da congregação, a 15ª reunião foi 48 

especificamente para abordar sobre o Regimento Interno da EENG, então, teríamos duas atas para 49 

serem aprovadas. Dessa forma, apresentou-se a Ata da 15ª reunião e passou para considerações 50 

dos membros. O Prof. Rafael Farinassi propôs que se aprovasse, tendo apoio do Prof. Ricardo 51 

Rodrigues. Abstiveram-se de votar os docentes Ednilton Tavares, Luiz Lima e Alessandra Crosara. 52 

Sem manifestações contrárias dos demais presentes, a ata da 15ª reunião foi aprovada. 3) Ad 53 

referendum Portaria EENG Nº 012 de 03 de fevereiro de 2022 - Solicitação para afastamento 54 

docente para o exterior.  A Profa. Zuy Magriotis citou que foi preciso celeridade neste processo, 55 

tendo em vista que, foi uma demanda encaminhada pelo Prof. Alessandro Torres em 2019, que 56 

havia sido aprovada pelo CEPE na ocasião, em virtude do cenário de pandemia, ficou suspensa. Com 57 

a retomada das atividades, inclusive das viagens internacionais, ele retomou essa solicitação, mas, 58 

os trâmites mudaram com a nova estrutura organizacional da instituição. Assim, o CEPE cancelou a 59 

resolução anterior e pediu para ele reiniciar o processo. Até que se conseguisse visto e outros 60 

trâmites, o prazo ficou curto e não havia tempo hábil para apresentar à Congregação. Como essa 61 

era uma grande oportunidade, tanto para o docente como para a EENG, no desenvolvimento de 62 

parcerias internacionais, e havia sido aprovada anteriormente pelo CEPE, bem como pelo 63 

DEA/EENG, por meio da Portaria Nº 003/2022/DEA/EENG, foi emitida, ad referendum, a Portaria 64 

EENG Nº 012/2022. Posto isso, colocou o assunto para manifestações. O Prof. Luiz Lima propôs 65 

aprovação, tendo apoio do Prof. Rafael Farinassi e Michael Silveira. Absteve-se de votar a Profa. 66 

Alessandra Crosara. Sem manifestações contrárias, a Portaria EENG Nº 012/2022 foi referendada. O 67 

prof. Luiz Gonsaga agradeceu em nome do Departamento de Engenharia Agrícola a aprovação 68 

desse afastamento, visto que, o Prof. Alessandro Torres, um docente bastante dedicado, ativo no 69 

departamento que teve um longo percurso, desde 2019 e merecia conseguir realizar este 70 

afastamento. 4) Ad referendum Portaria EENG Nº14 de 16 de fevereiro de 2022 - Solicitação de 71 

abertura de concurso público do DEG, área: Ciência e Tecnologia de Materiais. A Profa. Zuy 72 

Magriotis mencionou que essa foi uma demanda do DEG/EENG; como o formulário veio com ad 73 

referendum do departamento e para agilizar o processo e cumprir os prazos a fim de que no 74 

próximo semestre o DEG/EENG estivesse contemplado com o docente, ela aprovou ad referendum 75 

e solicitou apreciação da Congregação. O Prof. Maurício Caliri fez alguns questionamentos para 76 

entender como eram alocadas essas vagas de concurso, por exemplo, como a Engenharia de 77 

Materiais havia conseguido essa vaga, uma vez que a Engenharia Mecânica demandava pela vaga 78 

de docente que não foi preenchida para o curso deles há tempos e não eram contemplados. A 79 

Presidente respondeu que essa vaga da Engenharia de Materiais era em detrimento da 80 

aposentadoria de um professor que compunha o núcleo de Engenharia de Materiais, apesar de 81 

ministrar aulas para outros cursos da Engenharia, como a Mecânica; ele pertencia ao núcleo de 82 
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Materiais, então, essa vaga seria para concurso na mesma área que surgiu a vacância e passou a 83 

palavra para o Prof. Rafael Farinassi, caso quisesse complementar, o qual afirmou ser isso mesmo e 84 

acrescentou que vaga seria reposta e o próximo docente contratado poderia ministrar disciplinas 85 

para os demais cursos da ABI, assim como fazia o Prof. Lívio Bruno. Quanto à vaga de Engenharia 86 

Mecânica, a Profa. Zuy Magriotis mencionou ainda que, estava trabalhando junto às instâncias 87 

superiores para conseguir essa vaga, mas, como seria uma nova vaga, envolvia ações de instâncias 88 

superiores do governo federal, era bem mais complicado, mas a situação deles não estava 89 

esquecida. O Prof. Thiago Pires propôs aprovação e o Prof. Maurício Caliri agradeceu e apoiou que 90 

se aprovasse. Sem manifestações contrárias foi referendada a Portaria EENG Nº14/2022. 5) Ad 91 

referendum - Apreciação de RADs Docentes. Neste item a Presidente apresentou os Relatórios de 92 

Atividades do Pessoal Docente - RADs referente ao primeiro semestre de 2020, ao segundo 93 

semestre de 2020 e ao primeiro semestre de 2021 do docente Daniel Augusto Pereira e o RAD 94 

referente ao primeiro semestre de 2021 do docente Michael Silveira Thebaldi. O Prof. Rafael 95 

Farinassi propôs que se aprovasse, tendo apoio dos demais presentes, os RADs foram aprovados. 6)  96 

Apreciação da atualização do PDU EENG para o ano de 2022. A Presidente relatou que o Comitê 97 

Interno de Governança da UFLA - CIGOV solicitou que as unidades realizassem esses ajustes no PDU.  98 

Informou que esses ajustes eram comuns e necessários em planejamentos, assim, reuniu com as 99 

chefias departamentais, com os coordenadores de cursos de graduação e de programas de pós-100 

graduação, com as coordenadoras da CGE e da CSI para que fossem feitas adequações nas metas do 101 

PDU para 2022, considerando o realizado em 2021. Em seguida, a servidora Juliana Botelho 102 

apresentou os principais pontos de atualização que foram nos objetivos estratégicos e indicadores, 103 

e mencionou que ficou faltando finalizar o indicador dos programas de pós-graduação no que diz 104 

respeito à participação dos estrangeiros nos programas da EENG. O Prof. Adriano Diotto mencionou 105 

que ele não foi finalizado porque não havia ficado claro o que seria utilizado como indicador, se iria 106 

considerar participação em banca, participação em artigos, estudantes fazendo doutorado 107 

sanduíche que, por exemplo, têm projetos em parceria com instituições no exterior e para ele, 108 

também deveriam ser considerados nesse item de internacionalização. Na opinião do Prof. Adriano 109 

Diotto talvez fosse necessário mudar o indicador. A sugestão do Prof. Ricardo Rodrigues foi que 110 

avaliasse esse número de colaborações, via incites, já que lá poderia ser gerados gráficos e os dados 111 

concretos, validados pela universidade e que o número obtido fosse dividido pelo número de PPGs 112 

da EENG. A Presidente acrescentou que iria verificar com os demais diretores como estavam 113 

trabalhando essa questão para fechar esse indicador. O Prof. Ronaldo Fia achou interessante essa 114 

conversa com outras UAs para que todos definissem uma mesma forma de indicador e alinhassem 115 

isso, repassando a forma correta aos coordenadores dos programas. Assim, os indicadores de 116 

internacionalização dos PPGs seriam ajustados após essa conversa. O Prof. Mauríco Caliri pediu para 117 

reduzir o indicador de elevação da taxa de sucesso do curso de Engenharia Mecânica de 35% para 118 

25%. A servidora Juliana Botelho finalizou mostrando o que foi realizado e o alcançado em 2021 e 119 

alguns outros ajustes do PDU para 2022. A Presidente colocou esses ajustes do PDU EENG em 120 

apreciação pela Congregação. O Prof. Rafael Farinassi propôs aprovação, tendo apoio do Prof. 121 

Michael Silveira. Sem contrários e abstenções, os ajustes do PDU-EENG foram aprovados. Em 122 

seguida, a Profa. Zuy Magriotis pediu desculpas por não ter se atentado por solicitar inclusão de 123 
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pauta no início da reunião e solicitou inclusão na pauta de ad referenduns relacionados à ajustes 124 

mencionados pela PRPG, nos projetos de duas das propostas da EENG para cursos Lato Sensu e 125 

também de APCN para criação de curso Stricto Sensu. O Prof. Michael Silveria apoiou inclusão, bem 126 

como o Prof. Maurício Caliri, sem contrários os itens foram incluídos na pauta. 7) Ad referenduns – 127 

Portaria Normativa EENG Nº 002, de 23 de fevereiro de 2022 e a Portaria Normativa EENG Nº 003, 128 

de 24 de fevereiro de 2022 sobre Atualizações Propostas de Cursos Lato Sensu - Energias 129 

Renováveis e VANTS. A Presidente informou que foram demandas urgentes da Coordenadoria 130 

Geral de Educação a Distância - CEAD/PRPG/UFLA para atualização das propostas de criação de 131 

cursos Lato Sensu, aprovadas pela Congregação na reunião de 25 de novembro de 2020, que seriam 132 

apresentadas na reunião do CEPE que também aconteceria no mesmo dia da reunião da nossa 133 

Congregação, não havendo tempo hábil para apresentar anteriormente. Como foram pequenos 134 

ajustes, como alteração do nome do curso “Tecnologia e Qualidade de Energia em Sistemas 135 

Agroindustriais” para “MBA em Energias Renováveis para a Agroindústria” e assinaturas de ementas 136 

de disciplinas para o curso “Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs)”, ela emitiu portarias ad 137 

referendum e as apresentou para apreciação. o Prof. Rafael Farinassi propôs aprovação, tendo 138 

apoio do Prof. Michael Silveira. Sem manifestações contrárias, foram referendadas as Portarias 139 

Normativas EENG Nº 02/2022 e EENG Nº 03/2022. 8) Ad referendum Portaria Normativa EENG 140 

Nº44 2022 - Proposta de criação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química e de 141 

Materiais. A Profa. Zuy Magriotis citou que também em virtude do prazo para apresentar os APCNs 142 

(Aplicativo para Proposta de Cursos Novos) para apreciação da PRPG e, considerando que a 143 

proposta de criação desse curso estava com todas as documentações necessárias, ela aprovou ad 144 

referendum e colocou em apreciação. A servidora Josiane Lacerda lembrou sobre a importância de 145 

se ter apoio técnico para atendimento das demandas para os cursos cujas propostas de criação 146 

estavam sendo encaminhadas. A Presidente respondeu que certamente seria necessário ampliar o 147 

corpo técnico, considerando que nossa unidade acadêmica já atuava com defasagem. Deste modo, 148 

o Prof. Maurício Caliri propôs aprovação tendo apoio da Profa.Tatiane Popiolski; sem manifestações 149 

contrárias, referendou-se a Portaria Normativa EENG Nº 44/2022. 9) Assuntos Gerais. A Presidente 150 

abriu oportunidade para inscrições em assuntos gerais. Não havendo inscritos, a Prof. Zuy Magriotis 151 

lembrou que às 10 horas iniciaria a 17ª reunião para tratar do Regimento da Congregação EENG. 152 

Nada mais havendo a ser tratado, às nove horas e quarenta e três minutos encerrou-se a reunião, 153 

sendo esta ata lavrada pela secretária, Josiane A. L. Schneider, e assinada pela Presidente e demais 154 

presentes. Lavras, vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte dois. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 155 


