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ATA DA 15a REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA

DE MATERIAIS REALIZADA EM 24/04/2018

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, com início às treze horas e

quarenta minutos realizou-se a décima quinta reunião do Colegiado de Curso de Graduação em

Engenharia de Materiais, com a presença dos professores Lívia Elisabeth Vasconcellos de Siqueira

Brandão Vaz, Rafael Farinassi Mendes, Luana Elis de Ramos e Paula e do representante discente

Vinicius dos Santos Ribeiro, além da participação dos professores Leonardo Patravieira Deo,

Leonardo Santana Gallo, Camila Soares Fonseca, Tatiane Michele Popiolski, Alfredo Rodrigues de

Sena Neto e Daniela Rodrigues Borba Valadão. Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da

14a reunião do Colegiado de Curso de Graduação em Engenharia de Materiais. Ata aprovada

por unanimidade. 2) Indicação de novo membro do Colegiado. Foi indicada a Prof. Tatiane

Michele Popiolski para compor o colegiado, como membro. O Prof. Leonardo Deo solicitou a

palavra e afirmou estar ciente que essa escolha é do coordenador do curso, no entanto, se mostrou

contrário à mesma. Segundo o professor, outros professores mais antigos no curso gostariam de

participar, uma vez que a ProP. Tatiane foi recentemente contratada. A Prof. Lívia explicou que o ato

é discricionário e que ela escolheu quem a auxilia diretamente para compor sua equipe de trabalho. O

Prof. Rafael apoiou a escolha da Prof. Tatiane. 3) Andamento do reconhecimento do curso pelo

MEC: PPC, livros, equipamentos e currículos. Por no máximo dois períodos, o curso de

Engenharia de Materiais cederá 10 vagas para atendimento à criação do curso de Engenharia Física,

conforme acordado com o Colegiado da ABI Engenharias. O Coordenador geral da ABI, Prof.

Adriano Ensinas procurou o Prof. Rafael Mendes, coordenador adjunto, para ver a possibilidade da

retirada de 25 vagas. O Prof. Rafael repassou o pedido para a Prof. Lívia que solicitou ao pró-reitor

que não permitisse essa retirada, uma vez quer seria de grande prejuízo para o curso. Foi efetivada a

troca de livros indisponíveis para compra; em atendimento ao estabelecido pela Divisão de Gestão de

Materiais (DGM) e pela PRG, foram solicitados 78 equipamentos por ata vigente, considerando que

são equipamentos básicos, tais como, balança, peneira, agitador, entre outros; foi encaminhada

planilha com itens e descrições dos mesmos para a realização de um pregão na UFLA, de forma a se

comprar o que não pôde ser encontrado em atas vigentes; foi relatada conversa dos professores Lívia

e Rafael com o pró-reitor João Chrisóstomo pela necessidade de atenção especial ao curso de

Engenharia de Materiais em função de compras de equipamentos para atender as necessidades dos

alunos e possibilitar o reconhecimento do curso; dia 30 de maio de 2018 é o prazo final para que a

DGM apresente ao reitor Professor Scolforo relatório total dos itens que necessitam serem

comprados para os 4 cursos da ABI. Após, o reitor tentará verba junto ao MEC para realização das

compras de equipamentos; foram solicitados 30 computadores para a Engenharia de materiais e

estamos aguardando resposta. 4) Problemas com matriz G030 - nomeação de comissão para



trabalhar na resolução do problema. Foi nomeada a comissão composta pelas Professoras Daniela

e Camila. A função será de comparar as disciplinas contidas na matriz G030 e as contidas na matriz

da Engenharia de Materiais (G034) 2017/2 e 2017/1, propondo ações corretivas. 5) Inserir pré-

requisitos nas disciplinas GNE351, GNE366, GNE368 e GNE396. Para a disciplina GNE351 foi

inserida a disciplina GES 104 como pré-requisito. Para a disciplina GNE366 foi inserida a disciplina

GF1131 como pré-requisito. Para a disciplina GNE368 foi inserida a disciplina GNE366 como co-

requisito. Para a disciplina GNE396 foi inserida a disciplina GNE305 e retirada GNE363 como pré-

requisito. 6) Alteração de solicitação de disciplina. A) Será inativada a disciplina GNE435; serão

criadas as disciplinas Estrutura, propriedade e tecnologia de vidros e Materiais refratários, de

responsabilidade dos professores Leonardo Gallo e Camila Fonseca, respectivamente. Para ambas as

disciplinas o pré-requisito será a disciplina GNE357. B) Foi aprovada a inserção de um crédito

prático para GNE357 e inserção de um crédito prático para a disciplina Materiais Refratários pelo

colegiado. Será consultada a solicitação junto à DADE. 7) Horário das disciplinas 2018/2. Foram

invertidos os horários das disciplinas GNE355 e GNE377. A GNE354 será retornada ao horário para

15h na sexta. GNE408 não será ofertada em 2018/2. A GNE358 terá que modificar horário das

quintas-feiras das 15-16:40h para outro dia, de forma a atender a disciplina de Fenômenos de

Transporte I. O pedido de troca de horário da disciplina GNE353 não poderá ser atendido, em função

de conflito de horário. 8) UFLA de portas abertas. A Prof. Lívia contextualizou a situação da

organização da Engenharia de Materiais para o evento. Primeiramente, a empresa júnior do curso se

prontificou a ajudar com toda a organização do evento e, posteriormente, definiu que só poderia

ajudar a montar células unitárias. Optou-se, portanto, de liberá-los da incumbência e compor

comissão de discentes do curso interessados em participar do evento. Será feita uma pesquisa por

esses discentes e marcada uma reunião com os interessados para estabelecer a organização do

evento. 9) Encaminhamentos. A disciplina GQI 134 será dividida em GQI 170 (2 créditos teóricos) e

GQI 171 (2 créditos práticos) em atendimento ao Memorando 59/2018 enviado pelo DQI. 10)

Assuntos gerais. Não houve assuntos gerais. Não havendo nada mais a ser discutido, às dezesseis

horas e quarenta minutos a reunião foi encerrada e eu, professor Rafael Farinassi Mendes, lavrei a

presente ata a qual após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes.

Lavras, 24 de abril de 2018


