
                                                                                                             

 

ATA DA 4ª REUNIÃO DO 
GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE MATERIAIS REALIZADA EM 

 
Aos vinte e oito dias do mês de 

quatorze horas e quinze 

Estruturante do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais, com a presença dos 

professores Rafael Farinassi Mendes, 

Brandão, Camila Soares Fonseca

Maria Magriotis. 1) Aprovação da

Número de Vagas ofertadas pela Engenharia de Materiais

docentes do NDE que fosse feito um levantamento de número de discentes que 

entravam por semestre nos cursos de Engenharia de 

reavaliação do número de vagas ofertadas por semestre

de documentos e mecanismos que permitam o acompanhamento do discente egresso. 

Matriz curricular. Foi feito uma avaliação de 

do curso de Engenharia de materiais e emitido parecer sobre as mesmas. 

nada mais a ser discutido, às 

professor Rafael Farinassi Mendes

assinada por mim e demais membros presentes.
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REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO
GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE MATERIAIS REALIZADA EM 

    
dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove

quinze minutos realizou-se a 4a reunião do Núcleo 

Curso de Graduação em Engenharia de Materiais, com a presença dos 

professores Rafael Farinassi Mendes, Lívia Elisabeth Vasconcellos de Siqueira 

Camila Soares Fonseca, Osmar Sousa Santos, Alfredo de Sena Neto

1) Aprovação da 3ª ata. A ata foi aprovada por unanimidade.

ofertadas pela Engenharia de Materiais. Foi acordado entre os 

docentes do NDE que fosse feito um levantamento de número de discentes que 

entravam por semestre nos cursos de Engenharia de Materiais do país, para posterior 

reavaliação do número de vagas ofertadas por semestre. Foi solicitada também a criação 

de documentos e mecanismos que permitam o acompanhamento do discente egresso. 

Foi feito uma avaliação de todas as ementas obrigatórias e eletivas 

do curso de Engenharia de materiais e emitido parecer sobre as mesmas. 

nada mais a ser discutido, às dezoito horas e dez minutos a reunião foi encerrada e eu, 

Rafael Farinassi Mendes, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será 

assinada por mim e demais membros presentes. 

Lavras, 28 
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ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE MATERIAIS REALIZADA EM 28/05/2019 

enove, com início às 

Núcleo Docente 

Curso de Graduação em Engenharia de Materiais, com a presença dos 

Lívia Elisabeth Vasconcellos de Siqueira 

, Osmar Sousa Santos, Alfredo de Sena Neto e Zuy 

A ata foi aprovada por unanimidade. 2) 

Foi acordado entre os 

docentes do NDE que fosse feito um levantamento de número de discentes que 

Materiais do país, para posterior 

Foi solicitada também a criação 

de documentos e mecanismos que permitam o acompanhamento do discente egresso. 3) 

ementas obrigatórias e eletivas 

do curso de Engenharia de materiais e emitido parecer sobre as mesmas. Não havendo 

o foi encerrada e eu, 

ata a qual após lida e aprovada será 

 de maio de 2019 


