
                                                                                                              

 

ATA DA 29ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

MATERIAIS REALIZADA EM 20/05/2020   

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, com início às dez horas e quarenta e seis 1 

minutos realizou-se a vigésima nona 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, e do representante discente Getúlio Vilela 4 

Firmo. Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Disciplinas passíveis de serem canceladas segundo CEPE 5 

059/2020. Este Colegiado entende que apenas a disciplina GNE374 – Química de Polímeros, da 6 

matriz curricular de disciplinas específicas do curso, é passível de ser cancelada. As disciplinas 7 

GFI126 - Laboratório de Física A; GFI128 - Laboratório de Física B; GQI161 - Química 8 

Experimental; GFI130 - Projeto de Física Experimental I e GFI132 - Projeto de Física Experimental 9 

II, do núcleo básico também são passíveis de serem canceladas segundo decisão do Colegiado da 10 

ABI. 2) Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Também decidiu-se que não serão aceitos 11 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) apenas com revisão bibliográfica, seguindo a resolução de 12 

TCC do curso que diz “Artigo 12º – Os temas do TCC deverão ser na área de Engenharia de 13 

Materiais. Será aceito como um Trabalho de Conclusão de Curso a elaboração de um trabalho de 14 

pesquisa científica ou de extensão. Durante a execução do trabalho de conclusão de curso deve ser 15 

executada a revisão bibliográfica, os experimentos e a análise dos resultados. O discente poderá 16 

aproveitar estágio ou projeto de pesquisa desenvolvido como iniciação científica para 17 

desenvolvimento do TCC, desde que tenha relação direta com a área de Engenharia de Materiais”. 18 

Sendo assim serão aceitos, TCCs com no mínimo revisão bibliográfica e simulação de dados. Não 19 

havendo nada mais a ser discutido, às onze horas e trinta e cinco minutos a reunião foi encerrada e 20 

eu, professora Tatiane Michele Popiolski, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será 21 

assinada por mim e demais membros presentes. 22 
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