
                                                                                                              

 

ATA DA 28ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

MATERIAIS REALIZADA EM 13/04/2020   

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, com início às nove horas e vinte minutos 1 

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

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

Joaquim Paulo da Silva e Luana Elis de Ramos e Paula. Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Discussão 4 

sobre a possibilidade de abertura de turmas EAD. Foi avaliada a solicitação do Centro 5 

Acadêmico de ABI – Engenharias, da possibilidade de abertura de turmas EAD nos casos previstos. 6 

Segundo levantamento do Centro Acadêmico de ABI – Engenharias, ouvindo os alunos objetivando 7 

identificar quais disciplinas seriam necessárias na visão dos alunos e de maior adesão caso torne-se 8 

possível a abertura de turmas, no âmbito da Engenharia de Materiais levantaram a intenção pelas 9 

disciplinas GNE305 - Ciência dos Materiais; GNE355 - Resistência dos Materiais e GNE358 - 10 

Materiais Metálicos. Após reunião de colegiado da ABI no dia oito de abril do ano de dois mil e 11 

vinte, ficou decidido que serão ofertadas apenas disciplinas em que a carga horária seja totalmente 12 

teórica, com mais de 30% de reprovação (considerando a média dos últimos quatro semestres) e 13 

apenas para alunos Turma-E, em conformidade com a Resolução CEPE 473/2018 e a Instrução 14 

Normativa PRG 13/2019, ou seja, “Estarão aptos a se matricular nestas Turmas-E os estudantes 15 

regulares de graduação que tenham cursado e sido reprovados no componente curricular obrigatório, 16 

que obtiveram rendimento acima de 40 pontos, não abandonaram e/ou não apresentaram assiduidade 17 

inferior a 75%.” Seguindo a regra da quantidade mínima de discentes matriculados para ministrar a 18 

disciplina que é de cinco discentes. Considerando essas questões o Professor Rafael fez o 19 

levantamento de todas as disciplinas do curso de Engenharia de Materiais o qual foi apresentado ao 20 

presente colegiado. Das disciplinas solicitadas pelo Centro Acadêmico de ABI – Engenharias, as 21 

porcentagens de reprovação mantiveram valores abaixo de 30%, os quais são: 23,90% para GNE305 22 

- Ciência dos Materiais; 21,67% para GNE355 - Resistência dos Materiais e 9,47% para GNE358 - 23 

Materiais Metálicos. A única disciplina que apresentou valor considerável foi GNE377 – Estrutura 24 

da Matéria com 31,11%, o que se deu pelo aumento da média em função da reprovação do único 25 

aluno matriculado no período de 2019/1, além disso não há quantidade mínima de discentes 26 

reprovados para ser ofertada. Desta forma, a Engenharia de Materiais não ofertará disciplinas EAD. 27 

O Professor Joaquim propôs que se aprovasse, a Professora Luana apoiou e a decisão foi aprovada 28 

por unanimidade. Não havendo nada mais a ser discutido, às nove horas e quarenta e cinco minutos a 29 

reunião foi encerrada e eu, professora Tatiane Michele Popiolski, lavrei a presente ata a qual após 30 

lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes. 31 
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