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ATA DA 20a REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE

MATERIAIS REALIZADA EM 26/04/2019

1 Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, com início às treze horas e
2 quarenta e quatro minutos realizou-se a vigésima 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, Luana Elis de Ramos e Paula e

5 Joaquim Paulo da Silva e do representante discente Getúlio Vilela Firmo e da representante técnica-

6 administrativa Poliana Aparecida Lopes Machado, além da participação dos professores Leonardo

7 Sant'Ana Gallo e Alfredo Rodrigues de Sena Neto. Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Nova formação

8 do colegiado. Foi informado que o discente Getúlio Vilela Firmo e a representante dos técnicos-
9 administrativos Poliana Aparecida Lopes Machado irão compor o colegiado da Engenharia de

10 Materiais, substituindo os representantes antigos. 2) Aprovação da 19a ata. Após a leitura da ata a

11 Professora Tatiane propôs que se aprovasse a ata, a mesma foi aprovada por unanimidade. 3)

12 Resposta do encaminhamento para comissão de estágio a respeito da obrigatoriedade de

13 apresentação formal pelo discente ao fim de seu estágio. A comissão de estágio se posicionou

contra a obrigatoriedade. 4) Resposta da coordenação da Eng. Química a respeito da oferta de

15 GNE417. A Prof. Zuy informou que a professora responsável está com carga elevada, e no momento

16 não será possível ofertar a disciplina eletiva. 5) Resposta do Prof. Julio Bueno a respeito da oferta

17 de GES102 como eletiva. O prof. Julio respondeu afirmando que é favorável a oferecer a disciplina

18 e que irá conversar com a coordenadora para definir vagas e sobre outra disciplina. 6) Alterações

19 curriculares enviadas e efetuadas. A Professora Lívia informou todas as solicitações enviadas para

20 a PRG, via memorando Eletrônico 1106/2019 — CGEMAT (em anexo), e que todas as solicitações

21 foram atendidas. 7) Recurso interposto pelo discente Gugui Carvalho Ramalho a respeito de

22 indeferimento de aproveitamento de créditos. O recurso solicitado foi indeferido por

23 unanimidade, uma vez que a disciplina utilizada para aproveitamento de créditos (computação

24 básica) não atende 75% da ementa da disciplina solicitada (Fundamentos da Programação I). 8)

25 Parecer técnico enviado pelo Prof. Juliano a respeito da disciplina GQ1134. A resposta do Prof.

26 Juliano encontra-se em anexo. Diante do parecer do professor, o colegiado decide pelo arquivamento

27 da solicitação. 9) Encaminhamentos. 9.1) A Prof. Lívia informou que as atividades solicitadas para

28 preparação da visita do MEC foram quase que totalmente realizadas. 9.2) A Prof. Lívia informou que

29 a Eng. de materiais não irá participar do ENADE no ano de 2019 (documento em anexo). 9.3) A
30 Prof. Lívia informou as datas para envio de solicitação de mudança de horário das disciplinas. 10)

31 Assuntos gerais. A Prof. Tatiane informou sobre a reunião de Ufla de portas abertas, que será
32 realizada na próxima terça-feira. Não havendo nada mais a ser discutido, às quinze horas e dezoito



3 minutos a reunião foi encerrada e eu, professor Rafael Farinassi Mendes, lavrei a presente ata a qual

34 após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes.

35

36

37 Lavras, 26 de Abril de 2019
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