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1 Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, com início às treze horas e

2 trinta e seis minutos realizou-se a décima nona reunião do Colegiado de Curso de Graduação em

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

4 Brandão Vaz, Rafael Farinassi Mendes, Tatiane Michele Popiolski e do representante discente

5 Vinicius dos Santos Ribeiro, além da participação dos professores Leonardo Sant'Ana Gallo, Alfredo

6 Rodrigues de Sena Neto, Camila Soares Fonseca e Daniela Rodrigues Borba Valadão. A professora

7 Lívia solicitou a inserção em pauta do pedido da discente Nayra Diniz Nogueira. O pedido foi

8 aprovado por unanimidade. Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Aprovação da 18a ata. Após a leitura da
9 ata a Professora Tatiane propôs que se aprovasse a ata, a mesma foi aprovada por unanimidade. 2)

10 Referenda de parecer para processo seletivo Edital NO 251 DIPS/UFLA e referenda de

11 aprovação de afastamento de discentes para graduação sanduíche. A professora Lívia apresentou

12 as propostas aprovadas de transferência externas de discentes sendo três discentes de cursos da

13 Engenharia Civil e um discente do curso de Física. O documento se encontra em anexo. A Prof.

14 Lívia apresentou os requerimentos para plano de estudos relacionados a graduação sanduíche dos

15 discentes Iglan Fonseca de Paulo e Saint Clair Duarte Coelho, para o curso de Engenharia de

16 Materiais na Universidade do Porto. O discente Vinicius fez a proposta de que se referendasse, o que

17 foi acatado por unanimidade. 3) Alteração das normas de TCC e estágio. A Professora Lívia

18 apresentou o ponto do prazo de apreciação e aprovação do envio do estágio (Artigo 100 parágrafo III;

19 e artigo 11 0 parágrafo II), demonstrando a necessidade para deixar claras as datas de envio e

20 aprovação do trabalho e estágio para comissão pertinente e coordenação do curso e, de quem é a

21 responsabilidade por tais disciplinas em cada um dos períodos letivos. Ficou decidido que a

22 comissão de estágio será responsável pela disciplina de estágio para o próximo período, sendo

23 alocados os membros da comissão como professores responsáveis da disciplina no SIG, conforme

24 decisão prévia da comissão. As modificações propostas foram aprovadas e nova normatização será

25 redigida (em anexo). O Prof. Rafael, após ouvir os professores Leonardo Gallo e Camila, fez a

26 proposta para que seja discutida pela comissão de estágio uma apresentação pública obrigatória no

27 final do estágio pelo discente. A proposta teve apoio da Professora Tatiane e foi aprovada por

28 unanimidade. As alterações nas normas de TCC tiveram as normas discutidas e aprovadas por

29 unanimidade pelo colegiado (em anexo). 4) Nomeação de nova comissão para ACC em função de

30 vacância de servidor alocado. Ficou decidido por unanimidade que o Prof. Osmar irá substituir o

31 Prof. Luís Gustavo Ferroni Pereira, que não integra mais o corpo docente do curso. 5) Resposta de

32 outros departamentos quanto à oferta de eletivas para a Eng. de Materiais. A prof. Lívia

33 mostrou os memorandos enviados para solicitação das disciplinas GES102 - Estatística Experimental



34 e GRS 109 — Gestão de Resíduos sólidos. Houve resposta apenas para a disciplina GRS109. Serão

35 ofertadas 5 vagas a partir do semestre 2019/2. 6) Resposta do DQI à solicitação realizada pelos

36 discentes a respeito da disciplina GQ1134. As respostas se encontram em anexo. A solicitação não

37 foi aceita pelos docentes das disciplinas e pelo departamento de química. Ficou decidido que será

38 encaminhada consulta para o docente responsável pela disciplina GNE374, Prof. Juliano Oliveira pra

39 agendamento de reunião com a PRG. 7) Resposta do reitor frente ao pedido de redistribuição de

40 docente. Foi informado pelo reitor que não existem vagas no momento e não será possível a

41 redistribuição. 8) Solicitação da discente Nayra Diniz Nogueira de aproveitamento da disciplina

42 GQI 144. Não foi aceito o aproveitamento em função da carga horária inferior a 75%. 9) Assuntos

43 gerais. 9.1) Os cursos afins e os pesos da prova do ENEM para solicitação de transferência de curso

44 e obtenção de novo título para a Engenharia de Materiais foram apresentados. O discente Vinicius

45 propôs a inclusão do curso de matemática. O Colegiado foi contrário a tal inserção, com exceção do

46 representante discente. 9.2) A prof. Lívia informou sobre o ENADE, informando a necessidade dos

47 nossos discentes prestar o exame no ano de 2019 e a importância do resultado da prova para o curso.

48 9.3) A agenda de reuniões para o semestre 2019/1 foi aprovada, sendo às sextas-feiras (13:30h) nos

49 dias 26/04/19, 24/05/19 e 14/06/2019. 9.4) Será retomada a discussão do evento da Engenharia de

50 Materiais. Não havendo nada mais a ser discutido, às quinze horas e cinquenta minutos a reunião foi

51 encerrada e eu, professor Rafael Farinassi Mendes, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada

52 será assinada por mim e demais membros presentes.

53

54

55 Lavras, 22 de março de 2019


