
                                                                                                             

 

ATA DA 37ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 

Aos vinte e um dias do mês de janeir1 
trinta e oito minutos realizou-se a 2 
Engenharia de Materiais, com a presença dos professores 3 
Vasconcellos de Siqueira Brandão Vaz, 4 
representante dos técnicos administrativos Gisele Aparecida Valério5 
Getúlio Vilela Firmo. A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on6 
Google Meet (https://meet.google.com/nbg7 
de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de prevenção da 8 
disseminação do coronavírus (COVID9 
relação às alterações solicitadas para a 10 
que esta fosse inativada, uma vez que já havia sido 11 
levando em consideração às alterações pedidas12 
Todos os professores da Engenharia de Materiais13 
Prof. Rafael F. Mendes, para a disciplina14 
que se houver necessidade da utilização de15 
orientador apresente planos para uso dos laboratórios16 
Solicitação da Engenharia Mecânica para inclusão de disciplina como eletiva17 
pelo Colegiado do curso de Engenharia Mecânica que a disciplina 18 
seja ofertada como eletiva em sua matriz curricular19 
Mecânica solicitou ao colegiado do20 
Corrosão e Seleção de Materiais 21 
solicitou também avaliação deste Colegiado, uma vez que a professora da disciplina pertence ao 22 
quadro da Engenharia de Materiais. 23 
concordou com ambas as solicitações24 
Osmar apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade. 25 
de Regulação e Políticas de Ensino26 
curso de Engenharia de Materiais27 
estágio e TCC. Foi pontuado pela 28 
modelo de como essas correções/alterações deve29 
adequação de termos jurídicos. A Prof.ª Tatiane se dispôs a unificar os documentos e a Prof.ª Lívia 30 
propôs que cada professor membro do Colegiado, a exceção do Prof. Joaquim que está em gozo de 31 
férias, fique responsável por analisar os documentos32 
para adequação dos documentos. 33 
relação a alteração de ementa da disciplina GNE30534 
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janeiro do ano de dois mil e vinte e um, com início às 
se a trigésima sétima reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 
a presença dos professores Tatiane Michele Popiolski

oncellos de Siqueira Brandão Vaz, Osmar de Sousa Santos e Leonardo Sant’Ana Gallo
técnicos administrativos Gisele Aparecida Valério e do representante discente 

A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on
https://meet.google.com/nbg-wrub-mnz), de acordo com a Portaria nº 247

de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de prevenção da 
disseminação do coronavírus (COVID-19). Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Ad Referendum

ção às alterações solicitadas para a disciplina GNE408 - Reciclagem dos Materiais
inativada, uma vez que já havia sido ofertada, e que uma nova disciplina fosse criada 

levando em consideração às alterações pedidas. 2) Aulas práticas presenciais pela nova CEPE
da Engenharia de Materiais optaram por manter as aulas de forma remota.

Prof. Rafael F. Mendes, para a disciplina GNE378 - Projetos de Engenharia de Materiais IV
houver necessidade da utilização de laboratório pelos discentes, será necess

planos para uso dos laboratórios atendendo os protocolos de 
Solicitação da Engenharia Mecânica para inclusão de disciplina como eletiva

do curso de Engenharia Mecânica que a disciplina GNE372 
em sua matriz curricular. A coordenação do curso de Engenharia 

ao colegiado do curso da Engenharia Química que a disciplina
Corrosão e Seleção de Materiais seja ofertada como eletiva e obteve aprovação
solicitou também avaliação deste Colegiado, uma vez que a professora da disciplina pertence ao 
quadro da Engenharia de Materiais. A Prof.ª Tatiane M. Popiolski, docente dessa disciplina, 

ambas as solicitações. A Profª. Lívia propôs que se aprovasse
Osmar apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade. 4) Informes da coordenação

ino – DRPE, solicitou que fossem corrigidos os atos normativos
curso de Engenharia de Materiais de acordo com normas vigentes para consolida

. Foi pontuado pela Prof.ª Tatiane que não foi transmitida nenhuma orientação ou 
modelo de como essas correções/alterações devem ser feitas, uma vez que essas alterações envolvem

A Prof.ª Tatiane se dispôs a unificar os documentos e a Prof.ª Lívia 
membro do Colegiado, a exceção do Prof. Joaquim que está em gozo de 

responsável por analisar os documentos sob a ótica de cada lei a que deve ser respeitada 
 5) Assuntos gerais. Discutiu-se sobre a posição dos co

a disciplina GNE305 - Ciência dos Materiais.
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, com início às treze horas e 
reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 

Tatiane Michele Popiolski, Lívia Elisabeth 
Osmar de Sousa Santos e Leonardo Sant’Ana Gallo, da 

e do representante discente 
A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on-line 

), de acordo com a Portaria nº 247 da Reitoria, 
de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de prevenção da 

Ad Referendum. Com 
Reciclagem dos Materiais, foi pedido 
que uma nova disciplina fosse criada 

Aulas práticas presenciais pela nova CEPE. 
optaram por manter as aulas de forma remota. O 

Projetos de Engenharia de Materiais IV, afirma 
pelos discentes, será necessário que o 

atendendo os protocolos de biossegurança. 3) 
Solicitação da Engenharia Mecânica para inclusão de disciplina como eletiva. Foi solicitado 

GNE372 – Seleção de materiais 
. A coordenação do curso de Engenharia 

Engenharia Química que a disciplina GNE330 – 
e obteve aprovação. O Colegiado 

solicitou também avaliação deste Colegiado, uma vez que a professora da disciplina pertence ao 
lski, docente dessa disciplina, 

. A Profª. Lívia propôs que se aprovasse tal demanda e o Prof. 
Informes da coordenação. A Diretoria 

fossem corrigidos os atos normativos do 
para consolidação de normas de 

nenhuma orientação ou 
, uma vez que essas alterações envolvem 

A Prof.ª Tatiane se dispôs a unificar os documentos e a Prof.ª Lívia 
membro do Colegiado, a exceção do Prof. Joaquim que está em gozo de 

que deve ser respeitada 
a posição dos colegiados em 

Ciência dos Materiais. O colegiado do curso 



de Engenharia Mecânica aprovou a mudança e os colegiados dos cursos de Engenharia Química e 35 
Engenharia Física ainda não responderam. Não havendo nada mais a ser discutido, às quatorze horas 36 
e onze minutos a reunião foi encerrada e eu, professor Leonardo Sant’Ana Gallo, lavrei a presente 37 
ata a qual após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes. 38 

Lavras, 21 de janeiro de 2021 39 


