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1 Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, com início às dezessete horas e dois
2 minutos realizou-se a vigésima terceira reunião do Colegiado de Curso de Graduação em Engenharia
3 de Materiais, com a presença dos professores Rafael Farinassi Mendes, Tatiane Michele Popiolski,
4 Luana Elis de Ramos e Paula e Joaquim Paulo da Silva, da representante dos técnicos
5 administrativos Poliana Aparecida Lopes Machado e do representante discente Getúlio Vilela Firmo,
6 além da participação dos professores Leonardo Sant'Ana Gallo e Alfredo Rodrigues de Sena Neto. A
7 reunião prevista de auto avaliação do curso contou com a presença dos discentes: Raphael Henrique
8 Silva Fuzatto, Laura Valácio de Carvalho, Thaís Simões Taveira, Gelson Leite Alves Ribeiro Junior,
9 Christian Bastos Neves e Keteriny Messias. O professor Rafael direcionou a reunião dividindo as

10 atenções nos três pilares, ensino, pesquisa e extensão, seguindo esta ordem. 1) Disciplina de Ciência
11 dos Materiais passar a ser de quatro créditos. A solicitação já é discutida no NDE e será
12 novamente avaliada quando encerrar a primeira matriz curricular do curso. 2) Oferta de disciplina
13 eletiva de elastômeros sugerida pelo professor Juliano. O professor Rafael explicou que a criação
14 de novas disciplinas eletivas deve partir do professor interessado, sendo que o Colegiado nunca se
15 opôs a criação de novas disciplinas eletivas. 3) Disciplina GNE368 está dando choque de horário
16 com GNE366 na quarta-feira às 10h. GNE366 é co-requisito de GNE368, o assunto será resolvido.

17 4) Disciplina de estatística experimental ser ofertada anualmente devido a grande demanda. O
18 professor Rafael irá trabalhar na solicitação. 5) Disciplina Ciência do Ambiente aplicado a
19 engenharia. Os discentes solicitam que a disciplina seja mais voltada para as engenharias, pois é
20 uma turma só para a ABI e o conteúdo abordada não é totalmente pertinente para a formação. 6)
21 Administração aplicada a engenharia. Repete a situação da solicitação cinco. O professor Rafael
22 irá conversar com os professores responsáveis para ver um caminho a se prosseguir. 7) Desenho
23 Técnico. Repete os problemas listados nos itens cinco e seis, porém o professor Rafael informou que
24 esse é um problema mais antigo e foi suprida a necessidade criando a eletiva de Desenho Técnico
25 Assistido por Computador, que engloba a real necessidade para engenharia de materiais,
26 considerando que Desenho Técnico é uma disciplina base para diversos cursos. 8) Solicitação para
27 alterar pré-requisito para co-requisito a GNE363 — Propriedades Físicas dos Materiais, nas
28 disciplinas de Polímeros e Cerâmicos. O professor Rafael explicou que esta solicitação deve ser
29 repassada aos professores responsáveis pelas respectivas disciplinas. 9) Solicitação para cursar a
30 disciplina de TCC juntamente com Projetos IV. Foi explicado que é uma solicitação inviável uma

31 vez que descaracteriza o conceito atual dos quatro projetos de engenharia. 10) Funcionamento de

32 novos cadastros para empresas de estágio. A UFLA tem um banco de dados com diversas

33 empresas já cadastradas e em caso do discente não encontrar a empresa que irá estagiar, deve



4 encaminhar toda documentação para a UFLA cadastrar a nova empresa, sendo que a mesma deve

35 cumprir aos requisitos exigidos e o cadastro deve estar regularizado no prazo máximo do fim do

36 estágio. 11) Vinculação necessária com a UFLA durante o período de estágio. Atualmente é

37 necessário solicitar o Conceito X. Foi discutido durante esta reunião sobre a possibilidade de criar

38 uma disciplina estágio II, em casos que o discente permanece em estágio por mais de um período

39 letivo, porém a conclusão foi que o Conceito X funciona sem maiores problemas. 12) Em relação ao

40 segundo pilar, pesquisa: a maioria dos discentes presentes na reunião já desenvolve pesquisa e

41 possui alguma modalidade de bolsa. Os discentes apresentaram unanimidade de satisfação com o

42 curso neste quesito. 13) Extensão: A empresa júnior do curso, a Transforma Jr. foi federada e está

43 muito satisfeita com o seu desenvolvimento, iniciando um projeto grande neste momento. A maioria

44 dos discentes presentes nesta reunião já participa de núcleos de estudo, inclusive na parte

45 administrativa. 14) Como solicitação final, os discentes gostariam de definir um local para

46 estudos, pois com a reforma da biblioteca central, o PV5 disponibilizado atualmente está sempre

47 cheio e com muito barulho. Os professores prontamente disponibilizaram seus laboratórios para

48 estudo, entre eles, o laboratório de oficina de projetos, o laboratório de materiais poliméricos e o

49 laboratório de segurança do trabalho da professora Luana. Não havendo nada mais a ser discutido, às

50 dezessete horas e trinta e oito minutos a reunião foi encerrada e eu, professora Tatiane Michele

51 Popiolski, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros

52 presentes.
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