
                                                                                                             

 

ATA DA 39ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 

Aos vinte e nove dias do mês de 1 
quatro minutos realizou-se a trig2 
Engenharia de Materiais, com a presença dos professores 3 
Fonseca, Osmar de Sousa Santos4 
administrativos Gisele Aparecida Valério5 
reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on6 
(https://meet.google.com/dem-kcaa7 
de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de prevenção da 8 
disseminação do coronavírus (COVID9 
Gabriel Machado Reis solicitou aprovação de pedido para realizar estágio não 10 
que estando no quatro período d11 
básicos requeridos na norma de estágio do curso. 12 
conhecimento e vivência suficientes para a 13 
aprovou o requerimento para o aluno, explicitando que este estágio não poderá ser aproveitado como 14 
estágio obrigatório. O Prof. Osmar15 
solicitação foi aprovada por unanimidade16 
Pereira e Laura Valácio de Carvalho17 
mérito acadêmico. A Profª Tatiane fez as avaliações d18 
participação de alunos no “UFLA de portas abertas” seria classificada como atividade cultural ou 19 
participação em evento sem apresentação de trabalho, uma vez que a aluna Mariane classificou sua 20 
participação em tal evento como ativi21 
que, de fato, esta apresentação deveria ser classificada como 22 
sobre certificado apresentado pela aluna Mariane, 23 
Matemática. Porém o certificado se refere a época anterior ao ingresso na U24 
ser levado em consideração para a pontuação total.25 
demanda e o Prof. Leonardo apoiou.26 
coordenação. A Prof.ª Tatiane informou que estará de férias 27 
a coordenação ficará a cargo do Prof. Leonardo, coordenador adjunto. A Prof.ª Tatiane questionou o 28 
aluno Getúlio sobre seu substituto29 
Prof.ª Tatiane agradeceu ao aluno Getúlio por seu tempo e trabalho junto ao colegiado como 30 
representante discente. 4) Assuntos gerais.31 
29/07. O Prof. Rafael ficará como substituto 32 
o retorno do Prof. Osmar. Não havendo nada mais a ser discutido, às 33 
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REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 29/04/2021   

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, com início às 
trigésima nona reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 
a presença dos professores Tatiane Michele Popiolski

Osmar de Sousa Santos e Leonardo Sant’Ana Gallo, da representante dos técnicos 
Aparecida Valério e do representante discente Getúlio Vilela Firmo. 

o foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on
kcaa-rjs?hs=224), de acordo com a Portaria nº 247 da Reitoria, de 22 

rço 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
Gabriel Machado Reis solicitou aprovação de pedido para realizar estágio não 
que estando no quatro período do curso de Engenharia de Materiais, não cumpr
básicos requeridos na norma de estágio do curso. O aluno, porém, é oriundo de transferência e teria 
conhecimento e vivência suficientes para a realização deste estágio não obrigatório. 
aprovou o requerimento para o aluno, explicitando que este estágio não poderá ser aproveitado como 

Osmar propôs que se aprovasse a demanda e a técnica
solicitação foi aprovada por unanimidade 2) Mérito acadêmico. As alunas Mariane Aparecida 
Pereira e Laura Valácio de Carvalho encaminharam documentação para concorrer ao prêmio de

. A Profª Tatiane fez as avaliações das documentações de ambas
participação de alunos no “UFLA de portas abertas” seria classificada como atividade cultural ou 
participação em evento sem apresentação de trabalho, uma vez que a aluna Mariane classificou sua 
participação em tal evento como atividade cultural. O Prof. Osmar e a Prof.ª Camila argumentaram 
que, de fato, esta apresentação deveria ser classificada como atividade cultural. 

certificado apresentado pela aluna Mariane, de premiação em olimpíada Nacional de 
a. Porém o certificado se refere a época anterior ao ingresso na UFLA

levado em consideração para a pontuação total. O Prof. Osmar propôs que se
apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade.

A Prof.ª Tatiane informou que estará de férias de 03/05 a 04/06. No período de férias, 
a coordenação ficará a cargo do Prof. Leonardo, coordenador adjunto. A Prof.ª Tatiane questionou o 
aluno Getúlio sobre seu substituto, sendo informado que este será o aluno Gabriel Machado Reis. A 
Prof.ª Tatiane agradeceu ao aluno Getúlio por seu tempo e trabalho junto ao colegiado como 

Assuntos gerais. O Prof. Osmar comunicou sua saída de férias 
29/07. O Prof. Rafael ficará como substituto até 23/05, assumindo posteriormente a Prof. Camila até 

o havendo nada mais a ser discutido, às dez horas
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REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

, com início às dez horas e 
reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 

Tatiane Michele Popiolski, Camila Soares 
da representante dos técnicos 

e do representante discente Getúlio Vilela Firmo. A 
o foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on-line Google Meet 

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

Ad Referendum. O aluno 
Gabriel Machado Reis solicitou aprovação de pedido para realizar estágio não obrigatório, uma vez 

Engenharia de Materiais, não cumpre os requisitos 
O aluno, porém, é oriundo de transferência e teria 

realização deste estágio não obrigatório. A Profª Tatiane 
aprovou o requerimento para o aluno, explicitando que este estágio não poderá ser aproveitado como 

a técnica Gisele apoiou. A 
alunas Mariane Aparecida 

encaminharam documentação para concorrer ao prêmio de 
ambas. Foi debatido se a 

participação de alunos no “UFLA de portas abertas” seria classificada como atividade cultural ou 
participação em evento sem apresentação de trabalho, uma vez que a aluna Mariane classificou sua 

dade cultural. O Prof. Osmar e a Prof.ª Camila argumentaram 
ultural. Debateu-se então 

e premiação em olimpíada Nacional de 
FLA, não devendo então 

propôs que se aprovasse a 
A proposta foi aprovada por unanimidade. 3) Informes da 

04/06. No período de férias, 
a coordenação ficará a cargo do Prof. Leonardo, coordenador adjunto. A Prof.ª Tatiane questionou o 

será o aluno Gabriel Machado Reis. A 
Prof.ª Tatiane agradeceu ao aluno Getúlio por seu tempo e trabalho junto ao colegiado como 

comunicou sua saída de férias de 03/05 a 
, assumindo posteriormente a Prof. Camila até 

horas e trinta e quatro 



minutos a reunião foi encerrada e eu, professor Leonardo Sant’Ana Gallo, lavrei a presente ata a qual 34 
após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes. 35 

Lavras, 29 de abril de 2021 36 


