
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS CAMPUS SETE LAGOAS – UNIVERSIDADE 2 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2020, às 08:15 3 

horas, por vídeo conferência, reuniram-se os membros do Colegiado de Engenharia de Alimentos 4 

sob a presidência do Coordenador Rui Carlos Castro Domingues. Presentes à reunião a 5 

Professora Aline Cristina Arruda Gonçalves (vice-coordenadora), Cíntia Nanci Kobori, Cristhiane 6 

Maciel Guimarães, Professor Felipe Machado Trombete e a discente Gabriela Barbosa Mosqueira 7 

Oliveira. Primeiro Ponto de Pauta – Alteração modalidade de oferta da disciplina "TCC 1": 8 

Foi aprovada a nova forma de oferta da Unidade Curricular TCC1. A alteração da modalidade de 9 

oferecimento da disciplina entrará em vigor no semestre posterior à atualização da resolução que 10 

normatiza o Trabalho de Conclusão de Curso pelo Colegiado do CEALI. A Unidade Curricular será 11 

oferecida como uma disciplina regular presencial, com entrada de alunos efetuada nos períodos 12 

de matrícula no início do semestre letivo, e com frequência, atividades e avaliações realizadas 13 

segundo plano de ensino. A unidade curricular TCC 2 seguirá conforme o modelo atual, como 14 

disciplina não presencial. Segundo Ponto de Pauta – Normatização sobre defesas de TCC 15 

não presenciais: O colegiado irá normatizar de forma permanente a defesa de TCC de forma 16 

não presencial. A nota será encaminhada pelo Professor Rui em nova reunião para aprovação. 17 

Terceiro Ponto de pauta – Divulgação de dados oriundos de trabalhos de TCC: O 18 

colegiado decidiu por atualizar a resolução do TCC, incluindo em um dos anexos um campo 19 

opcional de autorização do discente para a divulgação dos dados do trabalho em publicações  20 

técnicas e/ou científicas. A alteração será formatada pelo Professor Rui e encaminhada em nova 21 

reunião para aprovação. Quarto ponto de pauta- Consulta sobre oferta de unidades 22 

curriculares não presenciais: o Colegiado encaminhará ao corpo docente do CEALI 23 

formulário consultivo sobre a coleta de demanda e viabilidade de oferta de unidades 24 

curriculares não presenciais em caráter excepcional durante período de isolamento social 25 

devido à COVID-19.  Nada mais havendo a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião 26 

às 10:00 horas e eu, Tatiana Cássia Rocha, secretária, lavrei a presente ata, que dato e assino, 27 

após ser assinada por todos os membros presentes. Sete Lagoas, 26 de junho de 2020. 28 
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