
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS CAMPUS SETE LAGOAS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  
Aos oito dias do mês de junho de 2018, às 08:26 horas, na Sala de Reuniões (2º andar) do prédio principal do
Campus Sete Lagoas, reuniram-se os membros do Colegiado de Engenharia de Alimentos sob a presidência
do Coordenador Rui Carlos Castro Domingues. Presentes à reunião, as professoras Juliana Cristina Sampaio
Rigueira Ubaldo e Cíntia Nanci Kobori e o discente Natan Mauricio Santos. Primeiro ponto de pauta: -
Participação de membro externo à UFSJ em grupo de estudos do CEALI – O colegiado aprovou
esta  participação mediante  consulta  prévia  de normas  da UFSJ sobre  composição de grupo de estudos.
Segundo ponto de pauta: - Mudança de Carga Horária de determinadas UC's no novo PPC
do Curso – Algumas disciplinas tinham 54 horas no antigo PPC e no novo passaram a ter 72 horas. Diante
do período de transição entre os PPCs, as referidas disciplinas estão sendo ofertadas com 72h de duração,
mas contabilizadas 54h para os alunos ainda matriculados no PPC antigo.  Os alunos enquadrados nesta
situação solicitam que seja contabilizadas 72h em sua grade curricular. O Colegiado de Curso considerou
procedente  a  solicitação,  porém será  feita  consulta  a  DICON sobre  a  viabilidade de implementação  da
medida. Caso não seja possível, as horas excedentes serão contabilizadas como atividades complementares.
Terceiro Ponto de pauta: - Revisão da Resolução Nº 012, de 4 de abril de 2018 – Sob análise da
nova  resolução  que  entrará  em vigor  no  segundo  semestre  de  2018,  o  colegiado  revisou  alguns  itens
importantes a fim de adotar novos critérios para se adequar às exigências da nova norma. Nada mais havendo
a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião às 09:43 horas e eu, Tatiana Cássia Rocha, secretária,
lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser assinada por todos os membros presentes. Sete Lagoas, 08
de junho de 2018.
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