
ATA DA 7a 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 seis dias do mês de setembro de 2019, às 08:35 horas, na Sala de Reuniões – 2º 3 

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

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

a Professora Aline Cristina Arruda Gonçalves (vice-coordenadora), Juliana Cristina Sampaio 6 

Rigueira Ubaldo, Professor Felipe Machado Trombete e a discente Gabriela Barbosa Mosqueira 7 

Oliveira. Primeiro Ponto de pauta – Pedido de Prorrogação de Integralização da discente 8 

Thaiane Meire Santos dos Anjos: Após análise do histórico e Relatório de Integralização da 9 

aluna, o pedido foi deferido para Prorrogação de integralização para mais 1 semestre. 10 

 Segundo Ponto de Pauta: Análise de Solicitação da discente Isabela Vieira para utilização 11 

da disciplina Princípios de Eletroquímica do Mestrado Acadêmico ministrado pela 12 

professora Hosane, como disciplina Optativa ou Atividades Complementares no curso de 13 

Engenharia de Alimentos: Após análise da Ementa e da carga horária total da Unidade 14 

Curricular o colegiado deferiu a utilização como atividade complementar mediante certificação de 15 

aprovação na referida disciplina. Terceiro Ponto de Pauta: Análise da solicitação da discente 16 

Raíssa Menezes de utilização da disciplina Anatomia Vegetal ser equivalente a Unidade 17 

Curricular Optativa ou Atividade Complementar no curso de Engenharia de Alimentos: Após 18 

análise da Ementa e da carga horária total da Unidade Curricular o colegiado deferiu a utilização 19 

como atividade complementar mediante certificação de aprovação na referida disciplina. Quarto 20 

Ponto de Pauta: Solicitação da discente Milla Siqueira sobre a dificuldade de acessar o 21 

Laboratório para aula prática na disciplina Embalagem na Indústria de Alimentos devido a 22 

defeito no elevador no prédio e a mesma possuir uma deficiência na perna que a impede de 23 

subir escadas: Os membros do colegiado sugeriram a possibilidade de propor ao docente da 24 

Unidade Curricular, oferecer outra atividade para a aluna. Uma outra hipótese sugestiva pelo 25 

colegiado, seria verificar a viabilidade de filmar a aula e a discente assistir por Skype. Dessa 26 

forma, foi decidido solicitar a colaboração do professor para tornar estas alternativas viáveis. Foi 27 

ressaltado também a necessidade de enviar um e-mail para prefeitura de campos sobre o 28 

problema defeituoso no elevador relatado pela aluna. Informe: A gestora da prefeitura de campus 29 

Rosilene, relatou para o coordenador Rui que foi liberado um cartão corporativo para a compra 30 

dos materiais perecíveis. Sobre os materiais não perecíveis, serão comprados por dispensa de 31 

licitação no início de cada semestre uma quantidade necessária para todo o período letivo. Nada 32 

mais havendo a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião às 09:14 horas e eu, Tatiana 33 

Cássia Rocha, secretária, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser assinada por todos os 34 

membros presentes. Sete Lagoas, 06 de setembro de 2019.  35 

Professor Rui Carlos Castro Domingues__________________________________________ 36 

Professora Aline Cristina Arruda Gonçalves_________________________________________ 37 

Professora Juliana Cristina Sampaio Rigueira Ubaldo________________________________ 38 

Professor Felipe Machado Trombete_____________________________________________ 39 



Discente Gabriela Barbosa Mosqueira Oliveira______________________________________   40 


