
                                                                                                              

 

ATA DA 27ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

MATERIAIS REALIZADA EM 19/03/2020    

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

e cinco minutos realizou-se a vigésima sétima reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 2 

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

Popiolski, Joaquim Paulo da Silva e Luana Elis de Ramos e Paula e do representante discente 4 

Getúlio Vilela Firmo. O professor Rafael iniciou a reunião solicitando inserção de ponto em pauta, 5 

aceito por unanimidade. Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Disciplinas eletivas. Proposta de eletiva do 6 

professor Osmar – Aços e ligas especiais, conforme ementa em anexo. Proposta de eletiva da 7 

professora Jéssica – Introdução a operações unitárias para Engenharia de Materiais, conforme 8 

ementa em anexo. A Professora Tatiane propôs que se aprovasse, as mesmas foram aprovadas por 9 

unanimidade.  2) Solicitação Professora Lívia. A professora Lívia solicitou a alteração dos horários 10 

das suas disciplinas, GNE366 das 8h para às 10h e GNE305 das 13h para às 14h, devido ao seu 11 

período de amamentação na volta da sua licença maternidade. O professor Rafael consultou o 12 

Professor Lucas da Engenharia Civil, o qual concorda com a alteração do horário para a GNE305, 13 

conforme e-mail em anexo. As alterações serão para o período 2020/2. O Professor Joaquim propôs 14 

que se aprovasse as alterações, as mesmas foram aprovadas por unanimidade.  3) Disciplina 15 

mentoria. É necessário criar uma disciplina de mentoria optativa. A proposta inicial seria para de 2 16 

créditos com 3 ou 4 professores, porém o colegiado entende que 1 crédito será suficiente. A ementa 17 

contemplará apresentação da empresa Júnior, dos núcleos e pesquisas realizadas dentro do curso. 4) 18 

Resolução TCC-Projeto Inovador. Demanda da Engenharia Física: TCC em grupo 19 

multidisciplinar. Será avaliado as normativas e será encaminhado para discussão no NDE, pois o 20 

colegiado prefere aguardar a documentação que o Professor Jefferson, coordenador da Engenharia 21 

Física encaminhará para ser avaliado e depois o colegiado tomará decisões. 5) Ufla de portas 22 

abertas. Segundo solicitação da Professora Tatiane, presidente da última comissão. Ela solicita a 23 

retirada de seu nome da comissão. Sendo assim, será nomeada nova comissão, com a sugestão de 24 

nomes da Professora Camila Brey Gil e Jéssica Notório. 6) Informes coordenação. Transferência 25 

externa e obtenção de novo título: recebemos 40 vagas, considerando que temos a demanda de 6 a 7 26 

discentes, é o suficiente. O professor Rafael está trabalhando na documentação para solicitar a 27 

readequação das vagas para a Engenharia de Materiais para 25 vagas, pois no atual momento temos 28 

50 vagas e isto está levando a números baixos o nosso curso no Índice de Sucesso. O Professor 29 

Rafael informou que cumpriu com a sua promessa de reconhecer o curso junto ao MEC, mas esta é a 30 

última reunião presidida por ele.  Não havendo nada mais a ser discutido, às quatorze horas e trinta e 31 

cinco minutos a reunião foi encerrada e eu, professora Tatiane Michele Popiolski, lavrei a presente 32 

ata a qual após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes. 33 
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