
                                                                                                              

 

ATA DA 34ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

MATERIAIS REALIZADA EM 12/08/2020   

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e quatro 1 

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

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

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

representante discente Getúlio Vilela Firmo. Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Pedido de discente para 5 

quebra de pré-requisito. A discente Lorrana Bichoff teve inicialmente cinco minutos para 6 

conversar com este Colegiado. A solicitação da discente foi para quebra de pré-requisito da 7 

disciplina GFI131 (Física D) para as disciplinas GNE354 (Materiais e Dispositivos Eletrônicos) e 8 

GNE366 (Caracterização de Materiais); quebra de pré-requisito da disciplina GNE356 (Resistência 9 

dos Materiais) para a disciplina GNE369 (Reologia); quebra de pré-requisito da disciplina GNE369 10 

(Reologia) para a disciplina GNE370 (Processamentos de Materiais Poliméricos), conforme pedido 11 

em anexo. Após ampla discussão do Colegiado, decidiu-se por acatar o pedido da discente para 12 

cursar as disciplinas solicitadas como co-requisitos. No entanto, após consulta à PRG constatou-se 13 

não ser possível esse procedimento a não ser quando o/a discente já se encontrar em processo de 14 

jubilamento. Assim sendo, não será possível atender e executar o decidido pelo Colegiado. 2) Pedido 15 

de discente para mudança de horário de disciplina. Os discentes: Carina Bonfim Nani, Guilherme 16 

Antônio Carvalho da Cruz, Luiza Freire Oliveira e Thaís Simões Taveira, solicitaram a alteração no 17 

horário das disciplinas GNE378 (Projetos de Engenharia de Materiais IV) e GNE362 (Biomateriais) 18 

para o semestre de 2020/2, conforme pedido em anexo. Considerando que o período de mudança de 19 

horário já encerrou e os horários são formulados com base no quadro de horários dos docentes, este 20 

Colegiado entende que efetuar esta alteração poderá prejudicar os demais discentes. A professora 21 

Tatiane propôs que se mantivesse o horário atual, sendo negada a solicitação dos alunos. Teve apoio 22 

unanime. O professor Rafael se comprometeu em consultar a PRG se é possível fazer matrículas 23 

distintas bimestrais, como é o caso destas duas disciplinas como forma de auxílio aos alunos que 24 

fizeram a solicitação, sem maiores penalizações. 3) Alteração resolução componentes curriculares 25 

complementares.  Não teve alteração de conteúdo, apenas alterações para adequação às 26 

terminologias das normativas de graduação da universidade, alterações para contagens de créditos 27 

em horas, padronizações de acordo com a CEPE, limitação de horas em grupos integrais CCC e a 28 

comprovação seguindo a IN 21, de 12 de julho de 2019. A professora Luana propôs que se aprovasse 29 

e o item foi aprovado por unanimidade. 4) Assuntos gerais. Não houve assuntos gerais. Não 30 

havendo nada mais a ser discutido, às quinze horas e dez minutos a reunião foi encerrada e eu, 31 

professora Tatiane Michele Popiolski, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será assinada 32 

por mim e demais membros presentes. 33 
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