
                                                                                                              

 

ATA DA 36ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

MATERIAIS REALIZADA EM 02/11/2020   

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil vinte, com início às quatorze horas e cinco 1 

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

de Materiais, com a presença dos professores Tatiane Michele Popiolski, Lívia Elisabeth 3 

Vasconcellos de Siqueira Brandão Vaz, Joaquim Paulo da Silva, Osmar de Sousa Santos e Leonardo 4 

Sant’Ana Gallo, da representante dos técnicos administrativos Gisele Aparecida Valério e do 5 

representante discente Getúlio Vilela Firmo. A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a 6 

plataforma on-line Google Meet (meet.google.com/zvs-eqkp-arb), de acordo com a Portaria nº 247 7 

da Reitoria, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de 8 

prevenção da disseminação do coronavírus (COVID-19). A reunião iniciou com a Professora Tatiane 9 

apresentando o Professor Leonardo Sant’Ana Gallo como coordenador adjunto pro tempore. Seguiu-10 

se a seguinte pauta: 1) Ad Referendum. Deferimento do pedido da Profª Luana para demanda de 11 

professor voluntário para as disciplinas GNE 267 e GNE 351, uma vez que ela está de licença 12 

maternidade e não foi contratado professor substituto. Deferimento do pedido do discente Getúlio 13 

Vilela Firmo acerca do aproveitamento de créditos das disciplinas GQI 135 e GQI 170 e 14 

indeferimento para o pedido da disciplina GQI 171 uma vez que não atendia os requisitos. 15 

Deferimento do pedido da discente Lohana Bichoff para realização de exame de suficiência para as 16 

disciplinas GNE 370, GNE 369, GNE 366 e GNE 354. 2) Indicação de professor para disciplina 17 

de Mentoria em Engenharia de Materiais. A disciplina estará disponível em 2021/1. A Profª 18 

Tatiane apresentou o conteúdo programático da disciplina e solicitou a indicação de professor para 19 

ministrá-la. A Profª Lívia comentou que a atribuição de disciplinas é de responsabilidade do setor. 20 

Decidiu-se que este tema será discutido na reunião do setor. 3) Solicitação do Professor Juliano de 21 

Oliveira. O Prof. Juliano pediu alteração de ementa e carga horária da disciplina GNE408 para 22 

2021/1. A Prof.ª Tatiane leu o pedido encaminhado pelo Prof. Juliano juntamente com a nova ementa 23 

proposta pelo docente. Aberta a discussão, a Prof.ª Lívia propôs que se aprovasse e o Professor 24 

Osmar apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em sua segunda solicitação, o Prof. 25 

Juliano propôs a criação da disciplina eletiva “Blendas e Aditivação de Polímeros”, para 2021/2. A 26 

Prof.ª Tatiane leu o pedido elaborado pelo professor e apresentou o plano de ensino da disciplina 27 

proposta. Prof. Osmar propôs que se aprovasse e o Prof. Leonardo apoiou. A proposta foi aprovada 28 

por unanimidade. Em terceira solicitação, o Prof. Juliano pediu que as disciplinas eletivas citadas 29 

anteriormente fossem ofertadas às segundas-feiras, às 14 horas, em semestres alternados. A Prof.ª 30 

Lívia atentou para que fosse verificado o horário de demais disciplinas eletivas para verificar se não 31 

há sobreposições de horários com outas disciplinas eletivas. O Prof. Osmar propôs que se aprovasse 32 

e o Prof. Joaquim apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade. 4) Solicitação das Professoras 33 

Lívia Vaz e Camila Gil. A Prof.ª Lívia e a Prof.ª Camila Gil apresentaram como solicitação a 34 
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mudança de horário, composição das turmas e alteração de ementa da disciplina GNE 305. A Prof.ª 35 

Lívia fez a apresentação da sua solicitação. O Prof. Osmar pontuou que de fato não há nada 36 

prejudicial aos alunos. Prof.ª Tatiane concordou, uma vez que não haverá necessidade de mudança 37 

de matriz curricular com as alterações propostas pela Prof.ª Lívia. O Prof. Joaquim propôs que se 38 

aprovasse e o Prof. Osmar apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade e a Prof.ª Tatiane 39 

pontuou que as mudanças serão encaminhadas para o colegiado da ABI para apreciação. 5) 40 

Alteração das normas CCC. A Prof.ª Tatiane pontuou as diversas aprovações nos diferentes órgãos 41 

da UFLA. O CONGRAD aprovou, porém, solicitou que fosse incluída representação estudantil nas 42 

CCC. A Prof.ª Tatiane apresentou a modificação. A Prof.ª Lívia propôs que se aprovasse e o Prof. 43 

Osmar apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade. 6) Aproveitamento curricular do Iglan 44 

Fonseca de Paulo. O discente Iglan Fonseca de Paulo solicitou aproveitamento de disciplinas 45 

obrigatórias cursadas no exterior como disciplinas eletivas. As disciplinas cursadas na Universidade 46 

do Porto foram: EMM0051 - Nanomateriais; EMM0036 – Selecção de Materiais; EMM0019 – 47 

Técnicas de Caracterização; EMM0032 – Gestão Ambiental e Tratamento de Resíduos; EMM0052 – 48 

Ligas de Alumínio e EMM0046 – Tecnologias de Ligação. A Prof.ª Lívia apresentou o caso da saída 49 

do aluno Iglan Fonseca de Paulo para a universidade no exterior, explicando as possíveis disciplinas 50 

que ele poderia cursar naquela universidade. A Prof.ª Lívia propôs que se aprovasse e o Prof. Osmar 51 

apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade. 7) Aproveitamento curricular Thaís Taveira. A 52 

discente, visando participação em edital CAPES/BRAFITEC, apresentou sete disciplinas que ela 53 

pretende cursar na universidade francesa solicitando aprovação do colegiado. Após consulta da 54 

ementa das disciplinas e ampla discussão, a Prof.ª Lívia propôs que primeiro fossem cursadas as 55 

disciplinas para posteriormente deliberar sobre um possível aproveitamento, estando de acordo o 56 

Prof. Joaquim. A Prof.ª Tatiane consultará o DRI sobre o procedimento de aprovação de curso das 57 

disciplinas antes de serem cursadas pelos discentes. 8) Composição do NDE. O NDE atualmente é 58 

composto pelos professores Rafael Farinassi, Lívia Vaz, Camila Fonseca, Osmar Santos, Alfredo 59 

Neto e Zuy Magriotis. A Prof. Tatiane solicitou que se mantivesse esta composição, adicionando 60 

apenas seu nome, como coordenadora do curso. O Prof. Osmar propôs que se aprovasse e o Prof. 61 

Joaquim apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade. 9) Informes da coordenação. Prof.ª 62 

Tatiane informou que trabalhou nos atos normativos a serem consolidados ou alterados. Foi 63 

observado que existem alterações a serem feitas. As normas de CCC estão publicadas como ACC. 64 

As normas de estágio e TCC devem ser consolidadas, atualizando-se nomenclaturas de acordo com 65 

normativa vigente. Foi conseguida aprovação para alterar número de vagas do curso de 50 para 25 66 

aguardando somente sua efetivação. Foi apresentado que o Guia do Estudante classificou o curso da 67 

Engenharia de Materiais como 4 estrelas. Foi apresentado memorando em relação à necessidade de 68 

os cursos de engenharia possuírem a habilitação: “Desenho Universal”. Este tema ainda não foi 69 

discutido entre os demais cursos de engenharia. 10) Assuntos gerais. O Prof. Joaquim comentou 70 

sobre a questão de solicitar professores substitutos, para que seja atendida demanda apresentada pela 71 

prof. Luana. Não havendo nada mais a ser discutido, às quinze horas e quarenta e um minuto a 72 

reunião foi encerrada e eu, professor Leonardo Sant’Ana Gallo, lavrei a presente ata a qual após lida 73 

e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes. 74 
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