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Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas e treze 1 

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

gww, realizou-se a vigésima reunião da Congregação da Escola de Engenharia (Gestão 2020-2022). 3 

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

de Carvalho (chefe do Departamento de Engenharia Agrícola); Fábio Lúcio Santos (coordenador do 5 

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

Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos); Camila Silva Franco (coordenadora do Curso de 7 

Engenharia Ambiental e Sanitária); Giselle Borges de Moura (coordenadora do Curso de Engenharia 8 

Agrícola); Luiz Antonio Lima (coordenador da Coordenadoria de Extensão e Cultura); Luciene Alves 9 

Batista Siniscalchi (subchefe do Departamento de Engenharia Ambiental); Maurício Francisco Caliri 10 

Junior (coordenador do Curso de Engenharia Mecânica); Rodrigo Allan Pereira (coordenador do 11 

Curso de Engenharia Civil); Rafael Farinassi Mendes (chefe do Departamento de Engenharia e 12 

coordenador da Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico); Ricardo Rodrigues 13 

Magalhães (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e 14 

Automação); Ronaldo Fia (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental); 15 

Tatiane Michele Popiolski (coordenadora do Curso de Engenharia de Materiais); Tiago José Pires de 16 

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

Curso de Engenharia de Controle e Automação); a representante docente: Mirleia Aparecida de 18 

Carvalho (DEA); os representantes técnicos administrativos: Alexandre José de Oliveira (CSI/EENG); 19 

Felipe Moreira Pinto (DEG); Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider (coordenadora da Coordenadoria 20 

de Secretaria Integrada - CSI) e Juliana Mesquita Botelho (coordenadora da Coordenadoria de 21 

Gestão Estratégica - CGE) e a representante discente de pós-graduação: Marina Neves Merlo 22 

(PPGRH). Por estar em aula, a representante docente Paula Peixoto Assemany (DAM) teve o 23 

suplente convocado, assim como para os professores André Geraldo Cornélio Ribeiro (chefe do 24 

Departamento de Engenharia Ambiental) que foi representado pela subchefe e para o Michael 25 

Silveira Thebaldi (chefe do Departamento de Recursos Hídricos), o qual o subchefe também foi 26 

convocado, mas não compareceu e nem justificou ausência. Os membros Daniel Augusto Pereira 27 

(chefe do Departamento de Automática) e Giovanni Francisco Rabelo (DAT) não compareceram e 28 

não justificaram ausência. Tendo quórum, iniciou-se a vigésima reunião. A Profa. Zuy Magriotis 29 

agradeceu a presença de todos na 20ª reunião da Congregação e, em cumprimento à pauta da 30 

reunião, foram tratados os assuntos conforme a seguir: 1) Aprovação da ata da 18ª reunião (24-01-31 

2022). A Presidente apresentou a Ata da 18ª reunião e em seguida, abriu a palavra para 32 

considerações dos membros que desejassem fazer correções. O Prof. Tiago Pires solicitou correção, 33 

informou que ele havia chegado atrasado, mas participou dessa reunião. O servidor Felipe Moreira 34 

propôs a aprovação da ata, tendo apoio do Prof. Tiago Pires. Sem manifestações contrárias dos 35 

demais presentes, a ata da 18ª reunião foi aprovada. Antes de passar para o próximo item de pauta, 36 

a Profa. Zuy Magriotis pediu para retirar de pauta a aprovação da ata da 19ª reunião, visto que, foi 37 

pauta única para eleições de diretor e a ata havia sido aprovada na hora pelos membros presentes 38 

naquela reunião, em virtude da composição da lista tríplice que deveria ser encaminhada para a 39 

Reitoria. Além disso, solicitou a inclusão em pauta da solicitação do docente Raphael Nogueira 40 

Rezende do IFSULDEMINAS para realizar cooperação técnica na UFLA. Sem contrários e abstenções, 41 

o item foi incluído em pauta. 2) Ad referendum de contratação de Prof. Visitante - Previsão legal: 42 

https://meet.google.com/iga-gbnk-gww?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/iga-gbnk-gww?hs=122&authuser=0
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inciso XXVI do art. 147 do Regimento Geral da UFLA. A Presidente citou que esta foi uma demanda 43 

encaminhada pelo Prof. André Ribeiro (DAM/EENG). Foi necessário celeridade, em virtude do curto 44 

prazo para contratação, sendo emitida, ad referendum, a Portaria EENG Nº 027, de 31 de março de 45 

2022. Em seguida, colocou em apreciação. O Prof. Maurício Caliri propôs aprovação, tendo apoio do 46 

Prof. Luiz Gonsaga. Sem manifestações contrárias e abstenções, referendou-se a portaria. 3) 47 

Apreciação pedidos de criação de Departamentos - Previsão legal - inciso VI do Art. 147 do 48 

Regimento Geral da UFLA. A Profa. Zuy Magriotis mencionou que essa foi uma demanda do 49 

DEG/EENG enviada à EENG por meio dos memorandos nº 169/2021 e 21/2022. O primeiro foi o 50 

encaminhamento da proposta para se criar o Departamento de Engenharia Mecânica e o segundo 51 

de se criar o Departamento de Engenharia Química e de Materiais. Primeiramente, veio a demanda 52 

para criar o Departamento de Engenharia Mecânica, ao que ela solicitou ao setor de mecânica, que 53 

havia redigido a proposta, que realizasse ajustes na mesma, pois havia informações pendentes. Em 54 

uma conversa preliminar com o Reitor a respeito dessa demanda do Setor de Mecânica, ele a 55 

informou que, naquele momento, essa solicitação não teria como ser atendida no CUNI, visto que a 56 

instituição carecia de função gratificada para chefia departamental. Assim, ela respondeu isso ao 57 

setor de mecânica. Porém, em conversa com o chefe do DEG/EENG, ficou demonstrada a 58 

necessidade de divisão do departamento, que ficou muito grande, dificultando a gestão. 59 

Seguidamente, foi encaminhada à EENG uma demanda para criação do Departamento de 60 

Engenharia Química e de Materiais. Com a proposta do Departamento de Engenharia Mecânica 61 

ajustada e a nova demanda para criar o Departamento de Engenharia Química e de Materiais, ela 62 

achou prudente trazer os pedidos para apreciação na Congregação e após o parecer desta 63 

Congregação, formalizar o pedido e, se aprovado, encaminhar para que as autoridades superiores 64 

deliberassem. Então, colocou o assunto para apreciação. O Prof. Maurício Caliri abordou que fez 65 

pequenos ajustes na proposta e que essa solicitação do Setor de Mecânica devia-se ao fato de que 66 

o trabalho com um grupo menor e especializado facilita no atendimento das demandas e sugeriu 67 

um levantamento sobre as funções gratificadas existentes na UFLA para tentar direcionar alguma 68 

função para a EENG a fim de atender as respectivas demandas. O Prof. Rafael Farinassi também 69 

abordou sobre essa necessidade de divisão do departamento para melhoria da gestão 70 

departamental, pois o DEG/EENG, do tamanho atual, sobrecarrega e dificulta os trabalhos da chefia. 71 

A servidora Juliana Mesquita mencionou ser contrária à proposta de criação de mais dois 72 

departamentos e sugeriu que fosse feito um estudo para reestruturação dos cinco departamentos 73 

já existentes, pois considerando a recente criação das unidades acadêmicas na UFLA, que ainda não 74 

foi possível estruturar o corpo técnico da EENG, que não havia previsão de recebimento de 75 

servidores e colaboradores terceirizados para a área administrativa e a composição de docentes nos 76 

atuais departamentos (DEA 30, DRH 12, DAT 19, DAM 9 e DEG 58); a criação de dois novos 77 

departamentos demandaria, principalmente, pessoas para as secretarias e, com a escassez de 78 

recursos financeiros e falta de corpo técnico, entendia que não seria o momento oportuno. A 79 

servidora Josiane Lacerda concordou com a Juliana Mesquita e disse que era preciso se atentar para 80 

isso, a fim de que não ocorresse o mesmo que houve quando da divisão do DEG antigo em 5 novos 81 

departamentos: uma sobrecarga de trabalho. Como não ficou prevista a necessidade de TAE’s, ela 82 

ficou um bom tempo com várias chefias, atendendo demandas de todos os departamentos, com 83 

diversos perfis diferentes nos sistemas e completou dizendo que, fazer muito para um 84 
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departamento era difícil, para vários era ainda pior, pois, uma demanda que você faria para um 85 

departamento, você precisa replicá-la várias vezes, uma vez que, os dados de um departamento são 86 

diferentes do outro. Para exemplificar, falou da planilha de demanda de monitoria e de um edital 87 

para vagas de monitoria, em que far-se-ia apenas um, com várias vagas. Contudo, se divide em 3 88 

departamentos, você precisa abrir 3 editais, com vagas separadas, os códigos das disciplinas mudam 89 

e esse era apenas um exemplo das diversas atribuições administrativas que deveriam ser replicadas. 90 

O Prof. Luiz Gonsaga questionou se teria como aprovar a proposta, com a condição de acrescentar 91 

nela a demanda por técnicos. O Prof. Tiago Pires concordou que existia essa necessidade de 92 

técnicos; porém, isso não deveria ser impeditivo e reter a proposta. Para ele, era preciso criar o 93 

problema e depois buscar a solução. Então, primeiro, era preciso criar o departamento e com ele 94 

viriam as demandas, como essa por servidores e isso facilitaria o atendimento pelas instâncias 95 

superiores, pois, tendo criado o departamento, seria preciso pessoas para executar as atividades, 96 

então, ficaria mais fácil conseguir um técnico, por exemplo, para atuação ali. O técnico Felipe Pinto 97 

colocou que achava válidos os argumentos da Juliana Mesquita e Josiane Lacerda, mas concordava 98 

com o Prof. Tiago de que isso não deveria ser impeditivo para seguimento da demanda do 99 

DEG/EENG para que as instâncias superiores pudessem conhecer nossas necessidades e deliberar 100 

sobre elas, então, propôs aprovação. A proposta teve apoio do Prof. Rafael Farinassi e do Prof.Tiago 101 

Pires; sem manifestações contrárias, foi aprovada para encaminhamento ao CUNI. 4) Opinar sobre 102 

Resoluções de Colegiado - Previsão legal: inciso VII do Art. 147 do Regimento Geral. A Profa. Zuy 103 

Magriotis citou que o item em pauta era para atender as demandas da DRPE e DADE, as quais 104 

revisaram as resoluções do Colegiado de Engenharia de Materiais e encaminharam o ME Nº 105 

112/2022 - DADE/PROGRAD para a EENG. No ME informaram que estavam de acordo com tais atos 106 

normativos e solicitaram apenas alguns ajustes ao Colegiado de Engenharia de Materiais; 107 

considerando que a Profa. Tatiane Popiolski realizou esses ajustes, colocou os atos em apreciação. A 108 

servidora Josiane Lacerda informou que fez algumas sugestões nos arquivos do drive, para atender 109 

o Decreto nº 9191/2017 e o Decreto nº 10139/2019, como por exemplo, a data de vigência dos atos 110 

e pediu à Profa. Tatiane Popiolski que verificasse, antes de assinar para publicação. O prof. Ricardo 111 

Magalhães propôs aprovação, tendo apoio do Prof. Rafael Farinassi; sem manifestações contrárias e 112 

abstenções, foram aprovadas as seguintes resoluções: Resolução Normativa CGEMAT Nº 08, DE 04 113 

de outubro de 2021; Resolução Normativa CGEMAT Nº 09, de 29 de março de 2022; Resolução 114 

Normativa CGEMAT Nº 10, de 22 de março de 2022 e Resolução Normativa CGEMAT Nº 11, 22 de 115 

março de 2022. 5) Intenção de redistribuição por reciprocidade TAE da EENG com TAE da UFTM - 116 

Previsão legal: inciso XV do Regimento Geral. Neste item da pauta, a Presidente tratou sobre a 117 

solicitação encaminhada pelo servidor Éder de Freitas Barbosa, SIAPE no 2073223, ocupante do 118 

cargo de Engenheiro Químico da UFLA, para permuta com Alexandre Garcia Santos, SIAPE no 119 

1354373, ocupante do cargo de Administrador da UFTM e apresentou os documentos 120 

encaminhados pela PROGEPE à EENG para apreciação. O Prof. Rafael Farinassi propôs aprovação; 121 

com apoio do Prof. Tiago Pires, sem manifestações contrárias e abstenções, aprovou-se a solicitação 122 

para encaminhamento à PROGEPE para seguimento dos trâmites. 6) Deliberar sobre gravação das 123 

reuniões dos Conselhos - Previsão legal: Art.69 - Regimento Geral. A Presidente informou que a 124 

EENG recebeu o MC Nº 44/2022 do CUNI com uma proposta de Resolução feita por uma comissão 125 

do CUNI com intuito de regulamentar a gravação das reuniões dos órgãos colegiados. Em seguida, 126 
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apresentou um documento elaborado em conjunto pelos diretores em resposta a essa proposta do 127 

CUNI, o qual havia sido disponibilizado para os membros na pasta do drive da Congregação. Assim, 128 

colocou o assunto em apreciação, a fim de deliberar se a EENG usaria esse documento dos diretores 129 

para responder ao CUNI. O Prof. Rafael Farinassi propôs que se aprovasse o documento de 130 

manifestação dos diretores e que este fosse encaminhado em resposta ao CUNI; com apoio do Prof. 131 

Fábio Lúcio e sem manifestações contrárias, aprovou-se o documento feito pelos diretores para que 132 

a EENG utilizasse como base para resposta ao CUNI. 7) Prestação de Contas Direção EENG - 133 

exercício de 2021 - Previsão legal: inciso XXIV do Regimento Geral  A Profa. Zuy Magriotis citou 134 

que, tendo em vista o encerramento de sua gestão, uma vez que na recente eleição para a direção 135 

da EENG, o Prof. Carlos Volpato foi eleito diretor, ela gostaria de finalizar sua gestão com a 136 

prestação de contas da EENG, além disso, essa era uma exigência legal. Dessa forma, solicitou à 137 

CGE, Juliana Mesquita, que apresentasse as informações para todos e colocou em apreciação. O 138 

Prof. Prof. Rafael Farinassi propôs que se aprovasse, tendo apoio do Prof. Ricardo Magalhães; sem 139 

contrários e abstenções, aprovou-se a prestação de contas da EENG do ano de 2021, conforme 140 

constante no ME nº 41/2022 - CGE/EENG - Identificador: 202349139. 8) Acordo Cooperação UFLA-141 

UDESC -Previsão legal: inciso XX do Art.147 do Regimento Geral. A Profa. Zuy Magriotis 142 

apresentou proposta encaminhada pela Coordenadoria de Contratos e Convênio da UFLA, por meio 143 

do processo 23.090.031734-2021-15, a respeito de um acordo de cooperação técnica e científica 144 

entre a UFLA e a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), coordenado pela Profa. Patrícia 145 

Ferreira Ponciano Ferraz (DEA/EENG). A proposta já foi apreciada pelo Conselho Departamental do 146 

DEA/EENG, tendo sido favorável à atuação da docente como membro colaborador do corpo 147 

docente do Programa de Pós-graduação em Zootecnia da UDESC. O Acordo possibilitaria também 148 

realização de credenciamento de outros docentes da UFLA que queiram atuar no referido programa 149 

e possibilidade de credenciamento de docentes do Programa da UDESC para atuar em programas 150 

de pós-graduação da UFLA. O Prof. Fábio Lúcio propôs aprovação, tendo apoio do Prof. Luiz 151 

Gonsaga; sem manifestações contrárias, foi aprovado o acordo apresentado para encaminhamentos 152 

e finalização dos trâmites junto à Coordenadoria de Contratos e Convênios. 9) Apreciação da 153 

proposta de acordo de cooperação entre o DEG/EENG/UFLA e IFSULDEMINAS campus 154 

Muzambinho - Previsão legal: inciso XVIII do Art. 147 do Regimento Geral. A Presidente informou 155 

que recebeu do DEG/EENG proposta de intenção da vinda do docente Raphael Nogueira Rezende, 156 

do IFSULDEMINAS, campus Muzambinho, para atuar em parceria na UFLA, especificamente no 157 

DEG/EENG. A proposta foi apreciada em reunião anterior do Conselho Departamental que 158 

deliberou favoravelmente à vinda dele para colaborar nas ações de Segurança do Trabalho e demais 159 

atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão a serem desenvolvidas no DEG/EENG, 160 

conforme constante na Resolução DEG/EENG Nº04/2022. Posto isso, a Presidente colocou o 161 

assunto para manifestações. O Prof. Rafael Farinassi, com apoio do técnico Felipe Pinto, propôs 162 

aprovação; sem manifestações contrárias, a proposta foi aprovada para que o IFSULDEMINAS 163 

iniciasse as tramitações a fim de realizar o acordo com a UFLA. 11) Assuntos Gerais. A Presidente 164 

abriu oportunidade para inscrições em assuntos gerais; não havendo inscritos e nem outros 165 

assuntos a serem tratados, às onze horas e vinte e dois minutos, encerrou-se a reunião, sendo esta 166 

ata lavrada pela secretária, Josiane A. L. Schneider, assinada pela Presidente, Zuy Maria Magriotis e 167 

demais presentes. Lavras, vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 168 


