
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Departamento de Engenharia

Engenharia de Materiais

ATA DA 24a REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE

MATERIAIS REALIZADA EM 28/08/2019

1 Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, com início às dezesseis horas

2 realizou-se a vigésima quarta reunião do Colegiado de Curso de Graduação em Engenharia de

3 Materiais, com a presença dos professores Rafael Farinassi Mendes, Tatiane Michele Popiolski

4 Bellotti e Luana Elis de Ramos e Paula, da representante dos técnicos administrativos Poliana

5 Aparecida Lopes Machado e do representante discente Getúlio Vilela Firmo, além da participação

6 dos professores Leonardo Sant'Ana Gallo, Jéssica de Oliveira Notório Ribeirto e Lívio de Carvalho

7 Valeriano e da discente Luiza Freire Oliveira. O professor Rafael iniciou a reunião solicitando

8 inserção de ponto em pauta, aceito por unanimidade. Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Aprovação da

9 22a ata. Após a leitura da ata a Professora Tatiane propôs que se aprovasse a ata, a mesma foi

10 aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da 23a ata. Após a leitura da ata a Professora Tatiane

11 propôs que se aprovasse a ata, a mesma foi aprovada por unanimidade. 3) Ad referendum Aprovação

12 da continuação de atividade acadêmica internacional do discente Iglan. A Professora Luana propôs

13 que se aprovasse e o item foi aprovado por unanimidade. 4) ENADE Foi feito um levantamento nos

14 cursos de Engenharia de Materiais nacionais e a grande maioria dos mesmos, no nosso país, não

15 participa do ENADE, pois as diretrizes nacionais não enquadram os cursos de Engenharia de

16 Materiais, apenas em alguns ponto, sendo o mais próximo o curso de Engenharia de Produção, o que

17 poderia causar uma diminuição do conceito do curso em provas futuras. Optando assim pela dispensa

18 da prova do ENADE e adesão a visitação in loco, não acarretando qualquer problema para os

19 discentes. 4) Solicitações dos discentes A discente Iara informou que GNE360 — Projetos de

20 Engenharia de Materiais I, do 60 período, deu choque de horário com GNE281 — Fenômenos de

21 Transporte II. do 50 período, o professor Rafael explicou que por se tratar de disciplinas de períodos

22 diferentes não será possível efetuar mudanças; A discente Bianca sugeriu que GNE360 fosse alterado

23 de quarta-feira para sexta-feira a tarde. pois neste período os discentes ficaram com a tarde livre, o

24 professor Rafael explicou como são montadas as grades de horários e salas com base nas matrizes e

25 disponibilidade de professores, o que resulta em indisponibilidade de efetuar esta mudança para este

26 período, que já está em andamento e, sendo que há grande possibilidade de haver mudanças para o

27 próximo período; A discente Ana Flávia informou ue GNE378 - Pro•etos de En enharia de

28 Materiais IV, do 90 período, deu choque de horário com GNE387 — Processos Metalúrgicos, do 70

29 período, o professor Rafael explicou que por se tratar de disciplinas de períodos diferentes não será

30 possível efetuar mudanças, como no caso anterior; A discente Lorrana solicitou quebra do pré-

31 re uisito GNE359 — Ensaios Mecânicos da disci lina GNE375 — Análise de Falhas em Materiais

32 para adiantar seu curso, apesar do colegiado compreender a solicitação, a explicação e a boa intenção

33 da discente, foi esclarecido que não existe como fazer isso para um aluno isolado, além do que,
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4 processos de alteração de matriz precisam passar pelo NDE (Núcleo Docente Estruturante), pelo

35 professor responsável da disciplina e novamente pelo colegiado, finalizando o processo na DADE, é

36 um procedimento demorado e isso impossibilitaria de qualquer forma a realização da matrícula na

37 disciplina em questão para este período vigente; O discente Leonardo solicitou a retirada de pré-

38 requisito GNE363 - Propriedades Físicas dos Materiais, da disciplina GNE367 — Materiais

39 Lignocelulósicos. pois a disciplina GNE367 é lecionada para Engenharia Química como eletiva e

40 não possui este pré-requisiton o professor Rafael informou que é um erro na matriz do curso de

41 Engenharia Química e informará a coordenadora Zuy; O discente Vitor e a discente Luiza

42 solicitaram a retirada de pré-requisito GNE366 — Caracterização dos Materiais, da disciplina

43 GNE371 — Projetos de Engenharia de Materiais III. pois atrasará a formação dos mesmos, o

44 colegiado entendeu a solicitação dos discentes e irá avaliar uma forma de resolução, uma vez que é

45 necessário conversar primeiramente com a responsável da disciplina. O colegiado entendeu que

46 como não há o mesmo pré-requisito para Projetos de Engenharia de Materiais I e Projetos de

47 Engenharia de Materiais II, ele pode passar a ser co-requisito, seguindo o regulamento e os

48 procedimentos já citados; A discente Luiza informou que a disciplina GNE366— Caracterização dos

49 Materiais que é co-requisito de GNE368— Corrosão e Degradação de Materiais. está dando choque

50 de horário na quarta-feira às 10h, o assunto já foi resolvido, GNE368 passou para às 8h. 6) Assuntos

51 Gerais O Professor Rafael informou que foi solicitado nova atualização do PPC do curso e

52 precisamos ter a visita do MEC para o reconhecimento do curso nesse semestre, pois temos alunos às

53 vésperas da formatura. Não havendo nada mais a ser discutido, às dezesseis horas e cinquenta e nove

54 minutos a reunião foi encerrada e eu, professora Tatiane Michele Popiolski, lavrei a presente ata a

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

56

57
Lavras, 28 de Agosto de 2019

58


