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ATA DA 21a REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE

ENGENHARIA - REALIZADA EM 10/06/2022

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, com início às catorze horas, em ambiente virtual
por meio do Google Meet, endereço: meet.google.com/zkh-pmew-cde, realizou-se a vigésima primeira
reunião da Congregação da Escola de Engenharia.  A reunião contou com a presença dos Professores:
Carlos  Eduardo  Silva  Volpato  (presidente);  Alessandra  Rose  Crosara  Rios  Campos  (subchefe  do
Departamento de Automática); André Geraldo Cornélio Ribeiro (chefe do Departamento de Engenharia
Ambiental); Camila Silva Franco (coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária); Ednilton
Tavares de Andrade (subchefe do Departamento de Engenharia Agrícola); Fábio Lúcio Santos (coordenador
do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Engenharia  Agrícola);  Michael  Silveira  Thebaldi  (chefe  do
Departamento de Recursos Hídricos);  Giselle  Borges de Moura (coordenadora do curso de Engenharia
Agrícola);  Leonardo  Sant’Ana  Gallo  (coordenador  adjunto  do  curso  de  Engenharia  de  Materiais);  Luiz
Antônio  Lima (coordenador  da  Coordenadoria  de  Extensão e  Cultura);  Maurício  Francisco  Caliri  Junior
(coordenador  do curso de Engenharia  Mecânica);  Rafael  Farinassi  Mendes (chefe do Departamento de
Engenharia e coordenador de pesquisa e desenvolvimento); Ricardo Rodrigues Magalhães (coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação); Rodrigo Allan Pereira (coordenador
do curso de Engenharia Civil); Ronaldo Fia (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Ambiental); Tiago José Pires de Oliveira (coordenador do curso de Engenharia Química); Vinícius Miranda
Pacheco (coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação); os representantes docentes:
Giovanni Francisco Rabelo (DAT); Mirleia Aparecida de Carvalho (DEA); Paula Peixoto Assemany (DAM); os
representantes técnicos administrativos: Alexandre José de Oliveira (DEG), Felipe Moreira Pinto (DEG);
Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider (coordenadora da Secretaria Integrada) e Juliana Mesquita Botelho
(coordenadora da Coordenadoria de Gestão Estratégica); da representante discente de pós-graduação:
Marina  Neves  Merlo  (PPGRH).  Os  professores  Daniel  Augusto  Pereira  (chefe  do  Departamento  de
Automática), Adriano Valentim Diotto (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos),
Luiz Gonsaga de Carvalho (chefe do Departamento de Engenharia Agrícola) e Tatiane Michele Popliolski
(coordenadora  do  curso  de  Engenharia  de  Materiais);  justificaram  ausência  e  foram  chamados  os
respectivos suplentes. O Luiz Fernando Coutinho de Oliveira (coordenador adjunto do Programa de Pós-
Graduação em Recursos  Hídricos)  convocado como suplente  também justificou ausência  por  estar  em
horário de aula. O Prof. Carlos Volpato apresentou os itens da pauta e abriu pequeno expediente. Pediu
ainda que a Ata desta reunião fosse lida e aprovada no final da reunião. O Prof. Volpato explicou que essa
aprovação era importante para viabilizar o afastamento do Prof. Bruno Barbosa (DAT) para pós-doutorado
no exterior,  pois  a  Ata  deveria  ser  anexada  ao  processo  de  afastamento  para  a  PROGEPE,  conforme
exigência da Resolução CEPE Nº 25/2022, em vigor desde dois e maio deste ano, somente após inclusão da
ata  a  PROGEPE encaminharia  o  processo  para  o  CEPE.  Além disso,  por  conta  do  período  eleitoral,  a
contratação de professor substituto precisaria ocorrer este mês, para que ainda fosse aprovada na próxima
reunião do CEPE. No pequeno expediente o Prof. Ronaldo Fia pediu inclusão da apreciação da Resolução do
PPGEAMB sobre a proposta de nova estrutura curricular do programa, mas constatou-se que a demanda já
havia sido incluída na pauta. A Profa. Alessandra Crosara solicitou inclusão de item na pauta, considerando
o encaminhamento pelo ME Nº 46-2022 - DAT-EENG de 09 de junho e pelo e-mail enviado à EENG, pedindo
inclusão  na  pauta  nesta  reunião.  As  inclusões  foram aprovadas  pela  Congregação.  Em seguimento  à
reunião passou para o grande expediente, o qual foi apresentado conforme segue. 1) Aprovação da ata
da 20ª reunião. O Prof. Carlos Volpato apresentou a ata que também foi disponibilizada na pasta da
Congregação  para  revisão.  Em  seguida,  o  Presidente  perguntou  se  alguém  tinha  sugestões.  O  Prof.
Maurício Caliri pediu para fazer ajustes nos relatos de sua fala. O Prof. Luiz Lima comentou que fez ajustes
no documento compartilhado e propôs aprovação da ata, tendo apoio do Prof. Giovanni Rabello e dos
demais presentes. Absteve-se de votar o Prof. Ednilton Tavares, a Profa. Alsessandra Crosara e a Profa.
Paula  Peixoto.  Sem  mais  manifestações  a  ata  da  20ª  reunião  foi  aprovada.  2)  Aprovação  de  ad
referendum Portaria EENG 45/2022 - Comissão eleitoral para coordenador do curso Engenharia
de Controle e Automação - previsão legal no inciso V do Art. 147 do Regimento Geral da UFLA. O
Prof. Carlos Volpato colocou a Portaria EENG nº 45/2022 que foi emitida ad referendum  para designar
comissão encarregada de conduzir  o processo de eleição de Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Controle e Automação. Em apreciação pela Congregação, o Prof. Giovanni Rabelo propôs a
aprovação, tendo apoio do Prof. Fábio Lúcio e da Profa. Alessandra Crosara. Sem contrários e abstenções o
ad  referendum  foi  aprovado.  3)  Aprovação  de  ad  referendum  Portaria  EENG  50/2022  -
Afastamento  exterior  docente  DAT/EENG  -  previsão  legal  no  inciso  XVII  do  Art.  147  do
Regimento Geral. O Presidente justificou a necessidade de fazer o ad referendum deste requerimento do
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Prof.  Bruno  Barbosa  para  que  o  trâmite,  tendo  em  vista  as  diversas  instâncias  que  um  pedido  de
afastamento precisa passar, fosse aprovado em tempo. Contudo, relatou que o pedido ainda encontrava-se
parado na PROGEPE, pois, a Resolução CEPE n°25/2022, sobre afastamento para pós-doutorado, exigia a
cópia da ata da Congregação entre os documentos. Ele reforçou que essa era uma grande oportunidade,
tanto para o docente como para a EENG, no desenvolvimento de parcerias internacionais e o pedido do
professor já havia sido aprovado pelo Núcleo Didático ao qual pertence e pelo Conselho Departamental do
DAT/EENG, conforme Ata da 3ª reunião do conselho do DAT/EENG e Resolução DAT 03/2022. O Prof.
Giovanni Rabelo propôs a aprovação, tendo apoio da Profa. Alessandra Crosara e do Prof. Fábio Lúcio, sem
contrários e abstenções a Portaria EENG 50/2022 foi referendada. 4) Aprovação de ad referendum
Portaria EENG 52/2022 - Comissão Edital para membro EDI - previsão legal no inciso XIV do
Art. 146 do Regimento Geral da UFLA. O Prof. Carlos Volpato colocou em apreciação o ad referendum
da  referida  portaria  que  nomeou  comissão  para  realizar  o  processo  eleitoral,  a  fim  de  eleger  a
representação de políticas de EDI para atuar na Congregação da Escola de Engenharia, com mandato de 2
(dois) anos. Em apreciação pela Congregação, o Prof. Ednilton Tavares propôs a aprovação, tendo apoio da
Profa. Alessandra Crosara. Sem contrários e abstenções o ad referendum foi aprovado.  5) Acordo de
Dupla Diplomação - previsão legal no inciso XIX do Art. 147 do Regimento Geral da UFLA. O Prof.
Carlos Volpato apresentou o acordo de Dupla Diplomação entre a UFLA e Instituto Politécnico de Bragança
(IPB),  com sede principal  em Bragança,  Portugal,  a  fim de  que discentes  de  graduação  do  curso  de
Engenharia  Civil  da  UFLA  consigam  ampliar  seus  conhecimentos  e  obtenham  um  duplo  diploma  em
conjunto com uma instituição estrangeira e pediu o Prof. Rodrigo Allan, como coordenador do acordo para
complementar o assunto, o qual informou que o acordo seria de grande importância para a instituição,
principalmente  para  a  EENG,  visto  que  os  discentes  da  UFLA  contemplados  com  a  dupla  titulação
receberiam um diploma de graduação da UFLA e um diploma de mestrado do IPB. A Profa. Alessandra
Crosara  propôs  aprovação,  tendo  apoio  dos  docentes  Giovanni  Rabelo  e  Ednilton  Tavares.  Sem
manifestações contrárias,  aprovou-se o acordo de dupla diplomação. 6) Resoluções de Colegiado -
previsão legal no inciso VII do Art. 147 do Regimento Geral da UFLA. O Presidente informou que a
DRPE e DADE, revisaram as resoluções do Colegiado de Graduação do Curso de Engenharia de Mecânica e
encaminharam o ME Nº 135/2022 - DADE/PROGRAD para a EENG, informando que estavam de acordo com
tais atos normativos. Solicitaram apenas alguns ajustes ao Colegiado. O Prof. Maurício Caliri informou a
respeito do que foi tratado em cada resolução e ainda que havia realizado atualização dos mesmos para
deixá-los  mais  claros.  A  servidora  Josiane  Lacerda  informou  que  fez  apenas  algumas  sugestões  nos
arquivos do drive, atendendo ao disposto nos Decretos nº 9191/2017 e nº 10139/2019 e pediu ao Prof.
Maurício Caliri que verificasse as correções antes de assinar e enviar à CSI-EENG para publicação. O Prof.
Fábio Lúcio propôs aprovação tendo apoio da Profa. Alessandra Crosara; sem manifestações contrárias e
abstenções, foram aprovadas as seguintes resoluções: Resolução Normativa CGEM Nº 05, de 08 de abril de
2022; Resolução Normativa CGEM Nº 06, de 08 de abril de 2022; Resolução Normativa CGEM Nº 07, de 08
de abril DE 2022. 7) Ajuste Prestação de Contas EENG ano 2021 - previsão legal no inciso XXIV do
art.147  do  Regimento  Geral  da  UFLA.  O  Presidente  mencionou  que  foi  feita  uma  atualização  na
prestação de contas apresentada na última reunião e pediu a servidora Juliana Mesquita que atua com as
questões financeiras da EENG na CGE para detalhar sobre assunto. Após explicações da Juliana Mesquita
que destacou que a prestação de contas ajustada tratava-se de inclusão no valor do DEG/EENG e constava
no memorando que foi incluído no drive para consulta dos membros da Congregação. O Prof. Luiz Lima
propôs aprovação, sendo apoiado pelo Profa. Alessandra Crosara, sem abstenção, aprovou-se o ajuste na
prestação de contas da EENG de 2021, coforme constatado no ME Nº 46/2022 - CGE/EENG - Identificador:
202350884. 8) Indicação títulos honoríficos no âmbito da UFLA - previsão legal no Art. 192 do
Regimento Geral da UFLA. O Prof. Carlos Volpato comentou que recebeu uma demanda do CUNI por
meio do MC Nº 5/2022, solicitando que a Congregação encaminhasse proposta para indicação de pessoas
para receber os títulos honoríficos da UFLA nos termos dos artigos 192 a 196 do Regimento Geral. Assim, o
Presidente encaminhou a circular para as chefias departamentais, a fim de que apresentassem indicações
de nomes para receberem os títulos. Foi recebido apenas o retorno do DEA pelo ME nº 50/2022 - DEA com
indicação do nome do Prof. Gilmar Tavares e abriu para considerações dos membros. Os docentes Michael
Thebaldi e André Ribeiro informaram que, como não houve tempo para que fosse levado nos Conselhos
Departamentais, não conseguiram apresentar indicações e solicitaram que fosse feito revezamento dessas
indicações  da  EENG  entre  os  nomes  apresentados  pelos  departamentos  ou  que  cada  departamento
indicasse um nome por categoria.  O Presidente mencionou que dessa vez não daria tempo e como o
indicado foi o Prof. Gilmar Tavares, colocou em apreciação o nome dele. O Prof. Giovanni Rabelo propôs que
se aprovasse, tendo apoio do Prof. Luiz Lima e dos demais presentes. 9) Apreciação de ajustes após
solicitação da comissão de vagas ao formulário de abertura de concurso público do DEA, área de
Máquinas Agrícolas,  Tecnologia de Materiais  -  previsão legal  no inciso XXVI do Art.  147 do
Regimento Geral  da UFLA. Segundo o  Presidente,  o  formulário  já  havia  passado pela  Congregação
anteriormente,  contudo,  a  comissão de vagas retornou o processo para  a  EENG para  que fizessemos
correções neste formulário, no intuito de contemplar outras áreas das Engenharias abarcadas pela a área
do  concurso  em  questão.  Para  a  comissão  de  vagas  a  não  inclusão  destas  áreas  poderia  acarretar
solicitação  de  retificação  do  edital  e  até  mesmo  judicialização  do  concurso,  podendo  gerar  prejuízos
institucionais.  Posto  isso,  o  Presidente  apresentou  o  novo  formulário  de  solicitação  do  concurso  para
apreciação. O Prof. Giovanni Rabelo pediu a inclusão do termo “ou” na última área citada no formulário. O
Prof. Ricardo Magalhães propôs aprovação, tendo apoio do Prof. Fábio Lúcio e não havendo manifestações
contrárias,  aprovou-se o formulário ajustado. 10) Apreciação de alterações na proposta de nova
estrutura  curricular  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Engenharia  Ambiental  da  UFLA,
conforme sugerido pela DRCA - Previsão: Art.147, inciso XXVI - do Regimento Geral da UFLA. O
Prof. Carlos Volpato apresentou aos membros a Resolução Normativa PPGEAMB Nº 12 de 07 de junho de
2022 com os ajustes realizados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Ambiental
atendendo a demanda da DRCA. O Prof. Ronaldo Fia abordou que precisaria aprovar esta resolução até o
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dia 24 de junho, que foi o prazo máximo estabelecido pela PRPG para finalização da mesma e, como se
tratava de uma resolução que altera a estrutura curricular do programa, seria necessário apreciação da
Congregação. O Prof. Fábio Lúcio propôs aprovação, tendo apoio do Prof. André Ribeiro e do Prof. Ednilton
Tavares. Não havendo manifestações contrárias, aprovou-se a versão atualizada da Resolução Normativa
PPGEAMB Nº 12 de 07 de junho de 2022. 11) Apreciação de Edital  Redistribuição DAT/EENG e
composição de banca - Previsão legal - Resol. CEPE 173/2021. O Prof. Carlos Volpato esclareceu que
recebeu do DAT/EENG a demanda por realizar edital de redistribuição para a vaga do Prof. Daniel Leite que
pediu exoneração para atuar fora dos pais. Assim, a servidora Josiane Lacerda utilizou um modelo de Edital
disponível no site da PROGEPE, fez algumas complementações e encaminhou para ajustes e apreciação do
DAT/EENG. Na data desta reunião, o DAT/EENgG retornou o Edital com os demais documentos necessários
para abertura de edital de redistribuição, conforme exigido na Resolução CEPE 173/2021. Solicitou que a
Profa.  Alessandra  Crosara  fizesse  complementações,  que  mostrou  o  Edital,  bem como o  currículo  de
referência do Prof. Daniel Augusto e o memorando com indicação dos membros para compor a banca
examinadora do processo. O Prof. Thiago Pires sugeriu que o Prof. Daniel Augusto atualizasse o currículo
Lattes para figurar como currículo de referência. O Prof. Giovanni Rabelo sugeriu que fosse incluído no
Edital o quesito inovação, no qual candidato demonstraria o que traria de inovador à instituição. Após isso,
o Presidente colocou em discussão. O Prof. Ednilton Tavares propôs aprovação, tendo apoio do Prof. Ricardo
Magalhães e dos demais presentes o Edital de Redistribuição, o currículo de referência e a sugestão de
banca foram aprovados. 11) Informes. O Presidente informou que tão logo tenha candidatura de chefias
departamentais, como o prof. Daniel Augusto do DAT/EENG não tinha pretensões de continuar à frente do
departamento e, o Prof. Giovanni Rabelo se candidataria ao cargo, se eleito, ele pretendia tê-lo como vice-
diretor, tendo em vista a grande experiência do Prof. Giovanni Rabelo, principalmente, com as questões
jurídicas, o que daria grande apoio à EENG nesse sentido. Informou também sobre o memorando - MC nº
94-2022 recebido da PROPLAG sobre os cortes orçamentários,  também recebido por todas as chefias.
Abordou ainda sobre a solicitação para divisão departamental do DEG, encaminhada para o CUNI que foi
negada, principalmente em detrimento da previsibilidade de servidores e falta de FG. Retratou sobre a
necessidade de abertura de editais para eleições dos membros da Congregação cujos mandatos com prazo
limite expirando. Comunicou também sobre o retorno dado pela comissão de Regimentos do CUNI em
relação ao Regimento Interno da EENG e que a comissão da EENG estava revendo o documento para
ajustes. Comunicou sobre a sessão solene de colação de grau, agendada para o dia 23 de junho de 2022,
às  10horas,  sendo indicada a  participação dos membros da Congregação.  Informou sobre as  atas  da
reunião da Congregação que passariam a ser incluídas pelo SIPAC, devendo ser assinadas por todos no
sistema e, por fim, relatou que foi  aprovada a Resolução do CUNI 27/2022 a qual  determinou que a
publicidade e gravação das reuniões dos órgãos colegiados. 12) Assuntos Gerais. O Presidente abriu para
os assuntos gerais, tendo sido inscritos o Prof. Ednilton Tavares e o Prof. André Ribeiro. O Prof. Ednilton
Tavares  parabenizou  o  Prof.  Carlos  Volpato  pela  eleição  ao  cargo  de  Diretor,  deu-lhe  boas  vindas  e
agradeceu  o  trabalho  realizado  pela  Profa.  Zuy  Magriotis.  O  Prof.  André  Ribeiro  solicitou  que,  em
continuidade ao trabalho da Profa. Zuy Magriotis, o Prof. Carlos Volpato mantivesse os grupos de trabalho
para estudo e divisão dos recursos da matriz orçamentária. O Presidente respondeu que daria continuidade
com a colaboração da CGE para orientá-lo nesse quesito. Nada mais havendo a ser tratado, 16 horas e 22
minutos encerrou-se a reunião, sendo esta ata lavrada pela secretária, Josiane A. L. Schneider, lida e
aprovada  pelo  Presidente  e  por  todos  os  presentes.  Lavras,  dez  de  junho  de  dois  mil  e  vinte  e
dois.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 16:30 )

ALESSANDRA ROSE CROSARA RIOS CAMPOS
SUBCHEFE

Matrícula: 1442280

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 13:29 )

ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

Matrícula: 1465609

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 11:03 )

ANDRE GERALDO CORNELIO RIBEIRO
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Matrícula: 1910915

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 11:46 )

CAMILA SILVA FRANCO
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1196752

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 09:55 )

CARLOS EDUARDO SILVA VOLPATO
DIRETOR

Matrícula: 395978

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 16:26 )

EDNILTON TAVARES DE ANDRADE
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Matrícula: 1351773

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 14:06 )

FABIO LUCIO SANTOS
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 1715922

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 16:48 )

FELIPE MOREIRA PINTO
TECNICO DE LABORATORIO AREA

Matrícula: 3039706
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(Assinado digitalmente em 14/06/2022 08:32 )

GIOVANNI FRANCISCO RABELO
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 395928

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 17:36 )

GISELLE BORGES DE MOURA
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2974402

(Assinado digitalmente em 15/06/2022 19:01 )

JOSIANE AUXILIADORA LACERDA SCHNEIDER
COORDENADOR

Matrícula: 1802379

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 08:46 )

JULIANA MESQUITA BOTELHO
COORDENADOR

Matrícula: 1842807

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 15:19 )

LEONARDO SANT ANA GALLO
COORDENADOR ADJUNTO

Matrícula: 3040363

(Assinado digitalmente em 21/06/2022 17:08 )

LUIZ ANTONIO LIMA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 6395905

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 14:39 )

MARINA NEVES MERLO
Matrícula: 2021160196

(Assinado digitalmente em 15/06/2022 14:29 )

MAURICIO FRANCISCO CALIRI JUNIOR
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2309800

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 18:34 )

MICHAEL SILVEIRA THEBALDI
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Matrícula: 3060379

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 16:28 )

MIRLEIA APARECIDA DE CARVALHO
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 9395793

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 16:25 )

PAULA PEIXOTO ASSEMANY
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1038418

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 16:05 )

RAFAEL FARINASSI MENDES
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2139663

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 15:41 )

RICARDO RODRIGUES MAGALHAES
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 1802955

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 15:57 )

RODRIGO ALLAN PEREIRA
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 1096363

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 17:02 )

RONALDO FIA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1716616

(Assinado digitalmente em 15/06/2022 14:44 )

TIAGO JOSE PIRES DE OLIVEIRA
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 1234952

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 15:04 )

VINICIUS MIRANDA PACHECO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 1217789

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufla.br/documentos/
informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: 4ed4c85b4c
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