
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS CAMPUS SETE LAGOAS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 2 

SÃO JOÃO DEL-REI - Aos quatro dias do mês de setembro de 2019, às 08:40 horas, na Sala de 3 

Reuniões – 2º andar, no Campus Sete Lagoas, reuniram-se os membros do Colegiado de 4 

Engenharia de Alimentos sob a presidência do Coordenador Rui Carlos Castro Domingues. 5 

Presentes à reunião a Professora Aline Cristina Arruda Gonçalves (vice-coordenadora), Professor 6 

Felipe Machado Trombete, a discente Gabriela Barbosa Mosqueira Oliveira e a discente 7 

convidada Melissa Martins de Mello. - Primeiro ponto de pauta: Solicitação de Regime de 8 

Tratamento especial da discente Melissa Martins de Mello: Após apreciação da solicitação 9 

encaminhada, de documentos e laudos médicos e relato da aluna, o Colegiado de Curso de 10 

Engenharia de Alimentos encaminha os seguintes apontamentos: A RESOLUÇÃO CONEP No 11 

012, de 4 de abril de 2018, em sua seção X - tratamento especial, estabelece mecanismo para o 12 

cumprimento de atividades acadêmicas efetivas em regime domiciliar como forma de 13 

compensação às aulas em função de estado de saúde incompatível com frequência aos trabalhos 14 

escolares ou gestação a partir do oitavo mês. Considerando que a aluna apresentou toda 15 

documentação médica e necessárias para comprovação da situação relatada, considerando a 16 

proximidade para término do período letivo, considerando a situação acadêmica da aluna e a 17 

prerrogativa da Resolução citada para julgamentos de casos omissos pelo colegiado, todos os 18 

membros presentes na reunião foram favorável à solicitação da aluna. Na interpretação do 19 

Colegiado do Curso o regime de matrícula em Tratamento Especial possui a prerrogativa implícita 20 

de esforço conjunto do(s) corpo(s) docente(s) em oferecer subsídio pedagógico ao aluno 21 

impossibilitado a comparecer às aulas por motivos de saúde, mesmo não estando direta e 22 

explicitamente contemplada pelos casos previstos na resolução supracitada. Dessa forma, é 23 

razoável avaliação em excepcionalidade, amparada por, ainda que com caráter interpretativo, 24 

similaridade ao pressuposto do Artigo 176 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, que concede ao 25 

servidor público licença não remunerada por motivo de doença em familiar em primeiro grau. 26 

A partir das considerações acima, o colegiado do curso decidiu por deferir a solicitação do 27 

Tratamento Especial da discente do dia 04 de outubro de 2019 a 20 de dezembro de 2019. Nada 28 

mais havendo a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião às 09:14 horas e eu, Tatiana 29 

Cássia Rocha, secretária, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser assinada por todos os 30 

membros presentes. Sete Lagoas, 04 de outubro de 2019. 31 
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