
ATA DA 3a 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 três dias do mês de maio 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 e o professor Felipe Machado Trombete. A discente Gabriela Barbosa 7 

Mosqueira Oliveira, justificou sua falta por ter uma prova agenda para o mesmo dia e horário. 8 

Primeiro Ponto de pauta – Comunicação de áreas afins para processo de Reopção Interna e 9 

Externa: Foi enviado pela DICON um memorando solicitando informação sobre áreas afins para 10 

processos seletivos de admissão aos cursos de graduação da UFSJ. A comunicação foi 11 

respondida “ad referendum” devido ao prazo estabelecido, e aprovada pelo Colegiado na atual 12 

data. Segundo Ponto de Pauta: Atualização da Resolução do TCC – Atualização do Anexo II e 13 

Anexo V da resolução que rege o TCC: Após análise dos Professores Rui e Washington referente 14 

ao arquivo de Resolução de TCC indexado no site do curso, constatou-se a necessidade de 15 

alterações, as quais resultaram nos documentos atualizados em anexo. Terceiro Ponto de 16 

Pauta: Situação da Aluna Carolina Cortez -  No dia 25 de abril de 2019, Profa. Andréia pede ao 17 

Colegiado de Curso orientação sobre como proceder no caso da aluna Carolina Cortez. A aluna 18 

relata dificuldades em realizar atividades avaliativas em grupo, que pelo relato da Profa Andréia, 19 

teriam origens relacionadas a fobia social diagnosticada. Tal dificuldade fez com que a mesma 20 

solicitasse à professora que fosse aplicada avaliação em segunda chamada. Após discussão 21 

entre os membros do colegiado, é recomendado aos docentes que se depararem com casos 22 

similares: Os casos abrangidos, procedimentos e prazos para aplicação de avaliação em segunda 23 

chamada ao discente estão descritos na seção VII da Resolução nº12 CONEP de 4 de abril de 24 

2018. Segundo a resolução, a segunda chamada de avaliação deve ser aplicada nos seguintes 25 

casos: “I – incapacidade física ou mental relativa, de ocorrência isolada ou esporádica, 26 

incompatível com a presença à atividade; II – falecimento de membro da família em até segundo 27 

grau (cônjuge, pais, filhos, irmãos, avós, netos); III – comparecimento, como representante 28 

discente em reuniões dos Órgãos Colegiados da UFSJ ou outras atividades relativas à 29 

representação; IV – comparecimento a encontros e congressos estudantis na função de direção 30 

de entidade estudantil; V – participação, como militar ou reservista, em exercício ou manobra, 31 

exercício de apresentação das reservas ou cerimônias cívicas; VI – participação em evento 32 

acadêmico (esportivo, científico, artístico ou cultural) desde que representando a UFSJ.” No caso 33 

do item I, o Colegiado recomenda aos docentes as seguintes condutas: 1·    Em solicitações de 34 

segunda chamada por incapacidade física, o aluno deve necessariamente apresentar atestado 35 

médico ou documentação em que esteja explicitamente descrito período de afastamento devido à 36 

incapacidade de realizar a atividade na data em questão. Solicitações que apresentem como 37 

comprobatórios documentos que atestem permanência ou comparecimento em clínica, hospital ou 38 

pronto-socorro, não se enquadram como tal, e portanto serão indeferidos pela Coordenadoria; 2 - 39 



Em solicitações de segunda chamada devido à incapacidade mental ou psicológica, recomenda-40 

se ao docente que tenha atenção pontual a estes casos, e que se julgue necessário tenha um 41 

pouco mais de flexibilidade diante de tais ocorrências. Entretanto, deve-se sempre solicitar ao 42 

aluno a apresentação de laudo ou diagnóstico que comprove que há tratamento ou 43 

acompanhamento clínico em andamento, justificando os relatos expostos para o não 44 

comparecimento à avaliação. Em ambos os casos, a Coordenadoria está à disposição para 45 

receber encaminhamentos desta natureza, e apurar os eventos para acompanhamento 46 

pedagógico. Informes: 1) O Professor Felipe relatou que foi questionado pela Bibliotecária Ana 47 

Lúcia sobre algumas questões relacionadas ao curso de Formatação Científica ministrado por ele. 48 

Até a presente data, cada curso do CSL possui uma norma específica para confecção dos 49 

Trabalhos de Conclusão de Curso. A UFSJ e os demais campi possuem normas distintas, 50 

totalizando assim 5 normas em toda universidade. Esse número tem dificultado a forma de 51 

orientar os alunos, uma vez que todos os discentes do campus participam do referido curso de 52 

Formatação Científica. Ana Lúcia propôs que as coordenações do CSL adequassem em utilizar 53 

uma única norma, para que o arquivamento dos trabalhos sejam padronizados na Biblioteca do 54 

Campus. 2) ENADE 2019 – O Professor Rui informou o recebimento de comunicado de que no 55 

segundo semestre de 2019 os discentes do CEALI serão convocados para realizar as provas do 56 

ENADE. Em ocasião oportuna, será feita comunicação aos discentes sobre a importância de seu 57 

comparecimento e desempenho neste evento, uma vez que é um dos índices de avaliação do 58 

curso pelo MEC. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião às 59 

09:55 horas e eu, Tatiana Cássia Rocha, secretária, lavrei a presente ata, que dato e assino, após 60 

ser assinada por todos os membros presentes. Sete Lagoas, 03 de maio de 2019.  61 

Professor Rui Carlos Castro Domingues__________________________________________ 62 

Professora Aline Cristina Arruda Gonçalves_______________________________________ 63 

Professora Cíntia Nanci Kobori__________________________________________________ 64 

Professora Juliana Cristina Sampaio Rigueira Ubaldo________________________________ 65 

Professor Felipe Machado Trombete_____________________________________________  66 


