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1 Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, com início às treze horas e quarenta e

2 sete minutos realizou-se a vigésima primeira reunião do Colegiado de Curso de Graduação em
3 Engenharia de Materiais, com a presença dos professores Rafael Farinassi Mendes, Tatiane Michele
4 Popiolski, Luana Elis de Ramos e Paula e da representante técnica-administrativa Poliana Aparecida
5 Lopes Machado, além da participação do professor Leonardo Sant'Ana Gallo. O professor Rafael
6 pediu inserção de ponto em pauta. Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Aprovação da 20a ata. Após a
7 leitura da ata a Professora Tatiane propôs que se aprovasse a ata, a mesma foi aprovada por
8 unanimidade. 2) Horário 2019-2. O professor Rafael apresentou o memorando no 17/2019
9 CGEMAT, em anexo a esta ata, enviado pela professora Lívia com as alterações possíveis solicitadas

10 pelos professores. 3) Desativação de disciplina Esclarecimento sobre a desativação da disciplina
11 eletiva GNE412 oferecida pelo curso de Engenharia Química que já havia desativado esta disciplina

12 mas estava disponível para a Engenharia de Materiais, segundo memorando anexo no 158/2019 —

13 DADE. 4) Inclusão de disciplina eletiva para Engenharia Mecânica Serão ofertadas cinco vagas
14 da disciplina GNE376 do professor Leonardo Prataviera Deo como eletiva para o curso de
15 Engenharia Mecânica, aprovado por unanimidade. 5) Conceito X O professor Leonardo Sant'Ana
16 Gallo nos apresentou a solicitação do professor Alfredo, solicitação de Conceito X do aluno Gustavo
17 Moreira Torres que está estagiando na empresa Danone, aprovada por unanimidade 6) Comunicados

18 Pedido de transferência externa de curso enviado em dois de maio pela Nislaine Rodrigues dos
19 Santos, aprovado de acordo com as normas do edital; Pedido de transferência externa de curso
20 enviado em dois de maio pela Sara Alvarenga da Silva, reprovado pois a candidata apresenta menos
21 de 20% de integralização de carga horária do curso de origem, segundo normas do edital; O
22 professor Rafael comunicou que todas as resoluções do curso devem ser disponibilizadas para a
23 PRG. 7) Assuntos Gerias A Prof. Tatiane informou que o Ufla de portas abertas, foi um sucesso
24 com participação massiva dos alunos matriculados no curso. Não havendo nada mais a ser discutido,
25 às quatorze horas e onze minutos a reunião foi encerrada e eu, professora Tatiane Michele Popiolski,
26 lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes.
27
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