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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/uxy-2 

ujxj-shv, realizou-se a décima sétima reunião da Congregação da Escola de Engenharia (Gestão 3 

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

Ednilton Tavares de Andrade (subchefe do Departamento de Engenharia Agrícola e coordenador 5 

adjunto do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola); Adriano Valentim Diotto 6 

(coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos); Luciene Alves Batista 7 

Siniscalchi (subchefe do Departamento de Engenharia Ambiental); Alessandra Rose Crosara Rios 8 

Campos (subchefe do Departamento de Automática); Camila Silva Franco (coordenadora do Curso 9 

de Engenharia Ambiental e Sanitária; Giselle Borges de Moura (coordenadora do Curso de 10 

Engenharia Agrícola); Luiz Antonio Lima (coordenador da Coordenadoria de Extensão e Cultura) 11 

Maurício Francisco Caliri Junior (coordenador do Curso de Engenharia Mecânica); Michael Silveira 12 

Thebaldi (chefe do Departamento de Recursos Hídricos); Rafael Farinassi Mendes (chefe do 13 

Departamento de Engenharia e coordenador da Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento 14 

Tecnológico); Felipe Oliveira e Silva (coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em 15 

Engenharia de Sistemas e Automação); Rodrigo Allan Pereira (coordenador do Curso de Engenharia 16 

Civil); Mateus Pimentel de Matos (coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em 17 

Engenharia Ambiental); Tatiane Michele Popiolski (coordenadora do Curso de Engenharia de 18 

Materiais); Tiago José Pires de Oliveira (coordenador do Curso de Engenharia Química); Vinícius 19 

Miranda Pacheco (coordenador do Curso de Engenharia de Controle e Automação); a representante 20 

docente Profa. Paula Peixoto Assemany (DAM); os representantes técnicos administrativos: Felipe 21 

Moreira Pinto (DEG); Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider (coordenadora da Coordenadoria de 22 

Secretaria Integrada) e Juliana Mesquita Botelho (coordenadora da Coordenadoria de Gestão 23 

Estratégica); a representante discente de pós-graduação: Marina Neves Merlo (PPGRH). Por estar 24 

em aula, para substituir o membro Luiz Gonsaga de Carvalho foi convocado o subchefe, assim 25 

como, para os docentes André Geraldo Cornélio Ribeiro chefe do Departamento de Engenharia 26 

Ambiental) e Daniel Augusto Pereira (chefe do Departamento de Automática) e para o Prof. 27 

Ronaldo Fia (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental) convocou-se 28 

o representante adjunto. O Prof. Fábio Lúcio Santos (coordenador do Programa de Pós-Graduação 29 

em Engenharia Agrícola) e Ricardo Rodrigues Magalhães (coordenador do Programa de Pós-30 

Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação) justificaram ausência em virtude de 31 

participação em reunião de Conselho Superior, sendo convocados os adjuntos. Por afastamento 32 

para tratamento de saúde não compareceu o servidor Alexandre José de Oliveira (CSI/EENG). Não 33 

justificaram a ausência a Profa. Mirleia Aparecida de Carvalho (DEA); o Prof. Giovanni Francisco 34 

Rabelo (DAT) e a representante discente: Yasmin Fernandes Silva (Curso de Engenharia Química). 35 

Tendo quórum, iniciou-se a reunião. A Profa. Zuy Magriotis agradeceu a presença de todos na 36 

décima sétima reunião da Congregação e destacou que convocou essa reunião especificamente 37 

para tratar do Regimento da Congregação da Escola de Engenharia e em cumprimento à pauta 38 

apresentou o assunto 1) Aprovação do Regimento Interno da Escola de Engenharia. A Presidente 39 

apresentou a proposta elaborada para o Regimento Interno da Congregação da EENG aos membros, 40 
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passando por cada artigo. Após a finalização abriu para manifestações. A Profa. Alessandra Crosara 41 

pediu esclarecimentos quanto à linguagem sexista. Apesar de ser o Prof. Daniel Pereira o membro 42 

efetivo, ele não pode participar, mas chegou a comentar com ela que estava fazendo revisão do 43 

regimento da EENG para adaptações à linguagem sexista e no documento apresentado ela não viu 44 

essa abordagem. A Presidente esclareceu que essa adaptação foi feita para o Regimento Interno da 45 

Escola de Engenharia, mas para o da Congregação, isso não foi votado, pois, quando passou no 46 

CUNI, não foi definido que seria obrigatório o emprego da linguagem não sexista, a decisão ficou a 47 

critério de cada unidade acadêmica. Dessa forma, a adoção ou não da referida linguagem teria que 48 

ser proposta e colocada em votação. Contudo, a proposição deveria ter responsáveis para realizar 49 

os ajustes, visto que, na UFLA, nem na EENG havia pessoas especializadas para realizar tais 50 

modificações e nem tempo suficiente para fazê-lo, visto que, o Regimento precisava ser enviado na 51 

próxima semana para o CUNI. Dessa forma, a Profa. Alessandra Crosara propôs os ajustes e disse 52 

que ela poderia fazê-los, mas precisaria de apoio para executar isso, uma vez que, não era membro 53 

efetivo da Congregação e, também, não conhecia as normas com proficiência para fazer as 54 

adaptações. A Profa. Luciene Alves se dispôs a ajudar, mas com esse curto prazo não sabia se 55 

conseguiria e solicitou que a Profa. Camila Franco também colaborasse, já que ela auxiliou nos 56 

ajustes do Regimento Interno da EENG. O Prof. Luiz Lima mencionou que a USP tem um manual de 57 

como fazer essas adaptações da linguagem sexista e disse que era favorável ao ajuste. O Prof. 58 

Maurício Caliri apresentou outra proposta, em virtude do curto prazo para entrega do documento 59 

revisado, sugeriu que ele fosse encaminhado da forma como estava para o CUNI e no momento 60 

oportuno, após a comissão do CUNI avaliá-lo, quando seriam necessárias outras correções, esses 61 

ajuste de linguagem fossem realizados e com mais calma, podendo fazer uma revisão mais 62 

adequada com auxílio de quem estaria mais engajado nessa causa e com conhecimento maior dos 63 

termos a serem adotados e talvez com uma orientação melhor das instâncias superiores de como 64 

fazê-lo. O Prof. Ednilton Tavares defendeu essa proposta, considerando que todos estavam com 65 

muitas demandas, evitar-se-ia retrabalho. Dessa forma, a Presidente colocou em votação, 66 

considerando a última proposição, a proposta do Prof. Maurício Caliri, de aprovação do Regimento 67 

da Congregação EENG da forma como apresentado na reunião e fazer as modificações da linguagem 68 

após o retorno da comissão do CUNI, solicitando-se que os membros se manifestassem no chat. 69 

Após contabilização de quinze votos favoráveis à proposta do Prof. Maurício Caliri, quatro votos 70 

contrários e quatro abstenções, colocou-se o Regimento Interno da Congregação da EENG em 71 

apreciação. O Prof. Rafael Farinassi propôs aprovação, tendo apoio da Profa. Tatiane Popiolski. Sem 72 

contrários e abstenções, o Regimento Interno da Congregação da EENG foi aprovado para que 73 

assim que houver retorno do CUNI seja reapresentado na Congregação para ajustes, inclusive no 74 

que se refere à linguagem. Nada mais havendo a ser tratado, às dez horas e quarenta e dois 75 

minutos encerrou-se a reunião, sendo esta ata lavrada pela secretária, Josiane A. L. Schneider, e 76 

assinada pela Presidente, Zuy Maria Magriotis e demais presentes. Lavras, vinte e cinco de fevereiro 77 

de dois mil e vinte dois. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78 


