
ATA DA 4a 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 sete dias do mês de junho de 2019, às 08:40 horas, na Sala de Reuniões – 2º andar, no Campus 3 

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

Coordenador Rui Carlos Castro Domingues. Presentes à reunião a Professora Cíntia Nanci Kobori, Juliana 5 

Cristina Sampaio Rigueira Ubaldo, Professor Felipe Machado Trombete e a discente Gabriela Barbosa 6 

Mosqueira Oliveira. Participação do Professor Washington Azêvedo. Primeiro Ponto de pauta  –  PFCs e 7 

TCCs Deferidos (Sugestão do Professor Washington)  - O professor Washington relatou que desde 2013, 8 

com as primeiras defesas de PFCs, existe um acúmulo destes trabalhos impressos em sua sala.  A resolução 9 

prega que os documentos deveriam ser juntados ao final de cada semestre e entregues na biblioteca para 10 

consulta. Porém, a biblioteca do Campus CSL nunca aceitou tais impressos alegando não ter software para 11 

cadastro. Diante dessa situação, o professor Washington solicitou uma orientação do colegiado do curso 12 

para saber o que fazer com este material. O professor Felipe destacou que a bibliotecária já elaborou um 13 

termo que virá anexado com normas para que o aluno o assine autorizando que o seu TCC seja arquivado 14 

na biblioteca, essa seria uma solução. Outra hipótese é sugerir que os professores recebam os trabalhos em 15 

formato PDF Digital. O Professor Rui destacou que foi feita uma observação na resolução do TCC para que o 16 

aluno possa entregar o documento de forma digital evitando assim o acúmulo de material impresso. Os 17 

membros do colegiado apontaram como solução para os trabalhos já existentes, fazer uma cópia digital do 18 

material para descartar os impressos. Foi decidido também que a partir desta data, os professores deverão 19 

receber os Trabalhos de Conclusão de Curso em formato PDF Digital e encaminhá-los para a secretaria para 20 

a partir daí serem disponibilizados no site do CEALI.  Segundo Ponto de Pauta: Ofício do Professor Daniel 21 

Calbino -   O Professor Daniel encaminhou ofício ao colegiado solicitando alteração do pré -requisito das 22 

Unidades Curriculares Administração Agroindustrial e Ética Profissional e Princípios de Economia para 1.500 23 

horas a partir do segundo semestre de 2019. Tais disciplinas não possuíam nenhum pré -requisito, o que 24 

abria espaço para a inscrição de alunos de qualquer período. Tais disciplinas pertencem ao 9º e 8º período 25 

respectivamente. Segundo o professor Daniel, na maioria dos casos os alunos de períodos iniciais do curso 26 

chegavam despreparados para cursá-las. O pedido foi deferido pelo colegiado. Terceiro Ponto de 27 

Pauta: Edital de Manifestação de Ampla Defesa de Discente com Situação Acadêmica Irregular: 28 

Foram recebidos alguns requerimentos de alunos que estavam para ser jubilados do curso por situação 29 

irregular perante a UFSJ. Por não apresentarem documentos comprobatórios relatados nos requerimentos, o  30 

Coordenador Rui decidiu por indeferir as solicitações por “ad referendum” devido ao prazo de resposta 31 

estipulado pelo Edital. Quarto Ponto de Pauta: Solicitação de vagas para PEC-G - Edição 2020 – Após 32 

receber memorando da Assessoria de Assuntos Internacionais da UFSJ,  solicitando oportunidade de vagas 33 

para formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos 34 

educacionais e culturais,  o Coordenador Rui deferiu a oferta de 10% das vagas dos cursos para estes alunos 35 

por “ad referendum”  devido ao prazo de resposta estipulado no memorando. Quinto Ponto de Pauta:  36 

Processo de Prorrogação de Prazo para Conclusão de Curso das alunas Larissa Lemos dos Santos e Jéssica 37 



Aparecida Ribeiro -  Após análise do relatório de integralização e o desempenho de cada aluna nos últimos 38 

períodos o colegiado deferiu por mais um semestre o pedido de cada discente conforme solicitado. Nada 39 

mais havendo a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião às 09:53 horas e eu, Tatiana Cássia 40 

Rocha, secretária, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser assinada por todos os membros presentes. 41 

Sete Lagoas, 07 de junho de 2019.  42 
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