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ATA DA 26a REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE

MATERIAIS REALIZADA EM 31/10/2019

1 Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, com início às treze horas e

2 trinta e oito minutos realizou-se a vigésima quinta reunião do Colegiado de Curso de Graduação em

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

4 Popiolski, Lívia Elisabeth Vasconcellos de Siqueira Brandão Vaz e Luana Elis de Ramos e Paula, da

5 representante dos técnicos administrativos Poliana Aparecida Lopes Machado e do representante

6 discente Getúlio Vilela Firmo, além da participação do professor Leonardo Sant'Ana Gallo. O

7 professor Rafael iniciou a reunião solicitando inserção de ponto em pauta, aceito por unanimidade.

8 Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Aprovação das atas 24a e 25 a. Após a leitura das atas a Professora

9 Tatiane propôs que se aprovassem as atas, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. 2)

10 Disciplinas/áreas. O professor Rafael nos informou a nova estruturação da matriz e das áreas base e

11 específicas, sugerida pelo NDE, conforme ata da 5a reunião do NDE, em anexa. A Professora Tatiane

12 propôs que se aprovasse, a mesma foi aprovada por unanimidade. 3) Encaminhamentos NDE. O

13 NDE tem preocupação sobre a quantidade de disciplinas eletivas do curso, o NDE propõe que se crie

14 novas disciplinas eletivas, pois com a chegada das novas professores no próximo mês, os professores

15 passam a ter carga horária disponível para tal. A Lívia propôs que se crie duas eletivas por área
16 seguindo o modelo atual da área de cerâmicos. Foi aprovada por unanimidade. 4) Horário 2020/1.
17 Não foi aprovada, por unanimidade, a solicitação do Professor Alfredo de não ministrar a disciplina

18 GNE396 — Impressão 3D, uma vez que não foi apresentado justificativa. Foram aprovadas as
19 solicitações da Professora Daniela devido ao período de amamentação em seu retorno após licença
20 maternidade. As mesmas foram: A não oferta da disciplina GNE434 Introdução à
21 Supercondutividade no período 2020/1, uma vez que ela está sendo ofertada no período atual e a
22 professora assumirá créditos na pós-graduação em seu retorno. A alteração do horário da GNE363 —

23 Propriedades Físicas dos Materiais, uma vez que na quinta-feira a professora ministrará aula até
24 11h40 e esta começará às 13h, então será encaixado novo horário para adequar o período de
25 amamentação. A Professora Lívia também solicitou alteração do horário devido ao tempo para
26 amamentação em seu retorno após licença maternidade para 2020/2. A Professora Lívia solicita a
27 troca de GNE305 — Ciência dos Materiais, das segundas-feiras de 13h para às 9h e GNE366
28 Caracterização de Materiais, das segundas-feiras das 8h para às 14h. 5) Assuntos Gerais A
29 Professora Lívia aceitou a retirada do pré-requisito GNE366 — Caracterização dos Materiais, da
30 disciplina GNE371 — Projetos de Engenharia de Materiais III segundo a solicitação da discente Luiza

31 Freire de Oliveira. Será feito os encaminhamentos necessários perante a DADE e a PRG. Não
32 havendo nada mais a ser discutido, às quatorze horas e cinquenta e dois minutos a reunião foi



encerrada e eu, professora Tatiane Michele Popiolski, lavrei a presente ata a qual após lida e

4 aprovada será assinada por mim e demais membros presentes.

35

37 Lavras, 31 de Outubro de 2019
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