
                                                                                                              

 

ATA DA 35ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

MATERIAIS REALIZADA EM 16/09/2020   

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, com início às treze horas e trinta e 1 

seis minutos realizou-se a trigésima quinta reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 2 

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

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

Joaquim Paulo da Silva, e do representante discente Getúlio Vilela Firmo. O professor Rafael iniciou 5 

a reunião solicitando inserção de ponto em pauta, a aprovação da 34ª ata. Após leitura, a Professora 6 

Lívia propôs que se aprovasse, teve apoio da Professora Luana e foi aprovada por unanimidade.   7 

Após seguiu-se a seguinte pauta: 1) Mérito Acadêmico. A PRG enviou dois nomes de possíveis 8 

formandos para apreciação de mérito acadêmico, Mayara de Oliveira Santos e Raphael Henrique 9 

Silva Fuzatto. Sendo que apenas a discente Mayara de Oliveira Santos enviou a documentação 10 

necessária, que foi avaliada de acordo com a planilha em anexo. O Professor Joaquim propôs que se 11 

aprovasse, teve apoio da Professora Luana e foi aprovado por unanimidade. 2) Encerramento do 12 

período de gestão. O Professor Rafael comunicou que está assumindo como Coordenador de 13 

Pesquisa e de Desenvolvimento Tecnológico da Escola de Engenharia e com isso não pode ocupar 14 

duas cadeiras na Congregação e por isso está passando a Coordenação do Curso de Engenharia de 15 

Materiais para a Professora Tatiane, sua atual Coordenadora Adjunta, que assumirá como 16 

Coordenadora Pro Tempore. O Professor Rafael fez um agradecimento a cada membro do Colegiado 17 

e despediu-se da sua gestão como Coordenador de Curso de Graduação. Todos os membros falaram 18 

em agradecimento a gestão que se encerra do Professor Rafael e da Professora Lívia.  3) Assuntos 19 

gerais. Não houve assuntos gerais. Não havendo nada mais a ser discutido, às quatorze horas e oito 20 

minutos a reunião foi encerrada e eu, professora Tatiane Michele Popiolski, lavrei a presente ata a 21 

qual após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes. 22 
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