
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 1 

DE ALIMENTOS CAMPUS SETE LAGOAS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-2 

REI - Aos cinco dias do mês de abril de 2019, às 08:45 horas, na Sala de Reuniões – 2º andar, no 3 

Campus Sete Lagoas, reuniram-se os membros do Colegiado de Engenharia de Alimentos sob a 4 

presidência do Coordenador Rui Carlos Castro Domingues. Presentes à reunião, as professoras 5 

Aline Cristina Arruda Gonçalves (vice coordenadora), Juliana Cristina Sampaio Rigueira Ubaldo, 6 

Cíntia Nanci Kobori, professor Felipe Machado Trombete, a aluna Gabriela Barbosa Mosqueira 7 

Oliveira, e os professores convidados Mateus Junqueira (Chefe do Departamento de Engenharia 8 

de Alimentos- DEALI) e Washington Azevedo. Pauta única: Esclarecimentos sobre 9 

fornecimento de alimentos perecíveis para aulas práticas: A falta de fornecimento de materiais 10 

perecíveis para realização de aulas práticas vem acarretando recorrentes cancelamentos de 11 

aulas, prejuízo à qualidade do ensino das unidades curriculares afetadas e reclamações 12 

encaminhadas à Ouvidoria da UFSJ. O Professor Mateus relatou o histórico dos eventos 13 

ocorridos: Em semestre anteriores, o Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI) utilizava 14 

cartão corporativo do Campus Sete Lagoas para realizar as compras, porém a opção foi 15 

cancelada por recomendação da Reitoria em meados de 2017. O DEALI solicitou à Pró-Reitoria 16 

de Administração (PROAD) orientações em como proceder, no memorando 55/2017 - DEALI (13 17 

de setembro de 2017). A Coordenação do CEALI encaminhou ao DEALI, solicitação de 18 

fornecimento emergencial de alimentos perecíveis, no memorando 19/2018 - CEALI (10 de 19 

outubro de 2018). Em resposta, no memorando 57/2018 - DEALI (19 de novembro de 2018), o 20 

DEALI relata que foi avaliado o processo de compra por dispensa de licitação via registro de 21 

preço, segundo recomendação da PROAD. Porém o mesmo não foi possível, pois após amplo 22 

levantamento, os mercados da região de Sete Lagoas que possuíam condições de atender à 23 

demanda garantiam os orçamentos fornecidos por apenas 2 a 7 dias (devido à sazonalidade de 24 

precificação inerente a determinados produtos perecíveis), porém o registro de preço para 25 

aquisição necessita de ter validade de 90 dias. No mesmo memorando, o DEALI sugere à 26 

Reitoria, Vice-reitoria e Coordenadoria de Administração do Campus Sete Lagoas (CSL), que seja 27 

realizado o procedimento de instituições que efetuam a compra de materiais similares via 28 

dispensa de licitação com o suporte de Fundações de Apoio, como é o caso da Universidade 29 

Federal de Lavras. Sem nenhuma resposta oficial, o DEALI encaminha, em 07 de março de 2019 30 

(memorando 5/2019 - DEALI) à Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), PROAD e à 31 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del Rei (FAUF), solicitando que a compra 32 

dos materiais sejam feitos por intermédio da FAUF. Em resposta, a PROEN comunica que foi feito 33 

contato com a Gerência Administrativa da FAUF, informando que haveria a necessidade de 34 

elaboração de um projeto de ensino, no qual deveriam ser explícitos a origem dos recursos para 35 

pagamento, plano detalhado dos desembolsos a serem realizados, período de realização do 36 

projeto e indicação dos responsáveis para aprovação das prestações de contas (memorando 37 

46/2019, 18 de março de 2019). Em visita da Reitoria ao CSL no dia 04/04/2019, foi comunicado 38 

pelo Reitor que, mesmo que outras Instituições de Ensino Federais e Estaduais procedam desta 39 



forma, não haveria de fato regulamentação que permita a transferência de recursos para que a 40 

FAUF faça a aquisição dos insumos. Dessa forma, não havendo ainda ação, previsão, 41 

instrumento ou mecanismo efetivo para a aquisição e fornecimento dos insumos para realização 42 

das aulas práticas, a Coordenadoria do CEALI em conjunto com a Chefia do DEALI sugere que 43 

seja encaminhada ao gabinete da Reitoria o histórico e relato da situação, sugerindo ainda que o 44 

mesmo seja encaminhado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) para discussão 45 

e produção de solução para o problema reportado. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador 46 

declarou encerrada a reunião às 10:00 horas e eu, Tatiana Cássia Rocha, secretária, lavrei a 47 

presente ata, que dato e assino, após ser assinada por todos os membros presentes. Sete 48 

Lagoas, 05 de abril de 2019.  49 
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