
ATA DA 5a 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 quatro dias do mês de julho de 2019, às 08:45 horas, na Sala de Reuniões – 2º andar, 3 

no Campus Sete Lagoas, reuniram-se os membros do Colegiado de Engenharia de Alimentos sob 4 

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

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

Professor Felipe Machado Trombete e a discente Gabriela Barbosa Mosqueira Oliveira. Primeiro 7 

Ponto de pauta – Análise e Aprovação dos planos de Ensino 2019-2: Foram analisados todos 8 

os planos de Ensino recebidos pelos docentes que ministram Unidade Curriculares no Curso de 9 

Engenharia de Alimentos para correções de acordo com os padrões estabelecidos na Resolução 10 

nº 12 do CONEP de 04 de abril de 2018. Os Planos que não estavam de acordo com as 11 

exigências da resolução foram devolvidos para os professores realizarem as devidas correções. 12 

Notou-se que a maioria das ocorrências de não aprovação eram devidas a ausência dos critérios 13 

de pontuação e avaliação das provas substitutivas. Segundo Ponto de Pauta: Edital 14 

nº003/2019/UFSJ/PROEN – Programa de Monitoria 02/2019. Foram recebidas 29 solicitações 15 

de monitoria. Os critérios adotados para classificação das mesmas foram: 1) Índice de reprovação 16 

da disciplina nos últimos 3 semestres; 2) Número de alunos inscritos no semestre vigente até a 17 

data da classificação; 3) Carga horária de aulas práticas; 4) possibilidade de solicitação de 18 

monitoria em mais de um colegiado. Foi definido que uma unidade curricular será contemplada 19 

com mais de uma bolsa apenas se todas as demais unidades curriculares solicitantes já tiverem 20 

sido previamente contempladas. De acordo com estes critérios, ficou definida a classificação, 21 

conforme documento a ser anexado a esta ata, dos pedidos de monitoria 2019-2 para 22 

atendimento do Curso de Engenharia de Alimentos. A classificação será realizada em data 23 

posterior, uma vez que na data da presente reunião não há informação sobre o índice de 24 

reprovação das unidades curriculares do semestre letivo ainda vigente. Informes: Informe (1) 25 

Sugerido pelo Professor Felipe – Critérios de padronização dos Trabalhos de Conclusão de 26 

Curso:  O Professor Felipe relatou que foi criado um documento que sugere padrão para 27 

normatização de redação de TCCs dos cursos do CSL. O documento será apresentado aos pares 28 

dos respectivos cursos para coleta de sugestões. Os pontos destacados foram: 1) Padrões 29 

gráficos, formatação e idioma - ficou sugerido que os TCCs podem ser apresentados em idioma 30 

estrangeiro. Porém, é necessário possuir o resumo em inglês e português. 2) Padronização dos 31 

elementos pré textuais. 3) A folha de aprovação pela banca examinadora constando apenas a 32 

listagem da banca examinadora e orientadores sem a necessidade da assinatura. A assinatura 33 

física comprobatória de aprovação seria entregue em outro formulário ao professor responsável 34 

pelo TCC. 4) Formatos do TCC: O Trabalho poderá ser feito em três formatos: a) texto padrão; b) 35 

em forma de capítulos; c) em forma de artigo científico. Foram atualizadas também as regras para 36 

referência bibliográfica e as exigências da entrega do Termo de Autorização para disponibilização 37 

no repositório da Biblioteca. O professor Felipe irá compartilhar o arquivo com os docentes do 38 

DEALI para sugestões. Informe (2) Professor Felipe informou que não foi possível concluir as 72 39 



h de aulas previstas para a disciplina de Tecnologia de Cereais e Produtos Amiláceos devido a 40 

falta de matérias-primas necessárias para a realização das práticas, sendo ministrado apenas 54 41 

h de aula. Ressalta-se que o procedimento foi recomendado pela Coordenadoria do Curso: aulas 42 

práticas canceladas por falta de matéria prima não deveriam ser lançadas no CONTAC, e caso a 43 

carga horária da unidade curricular prevista não fosse plenamente oferecida, a mesma deveria ser 44 

justificada. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião às 10:15 45 

horas e eu, Tatiana Cássia Rocha, secretária, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser 46 

assinada por todos os membros presentes. Sete Lagoas, 04 de julho de 2019.  47 
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