
                                                                                                              

 

ATA DA 40ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

MATERIAIS REALIZADA EM 10/06/2021   

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas e cinco 1 
minutos realizou-se a quadragésima reunião do Colegiado de Curso de Graduação em Engenharia de 2 
Materiais, com a presença dos professores Tatiane Michele Popiolski, Camila Soares Fonseca, 3 

Joaquim Paulo da Silva e Leonardo Sant’Ana Gallo e da representante dos técnicos administrativos 4 
Gisele Aparecida Valério. A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on-line 5 
Google Meet (meet.google.com/zpe-injb-qej), de acordo com a Portaria nº 295 da Reitoria, de 12 de 6 
abril de 2021, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de prevenção da disseminação do 7 

coronavírus (COVID-19). Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Ad Referendum. O Prof. Leonardo 8 
apresentou demanda da Prof.ª Zuy, que solicitou análise e parecer do Regimento dos Colegiados de 9 
Curso enviado pela PROGRAD para aprovação no CUNI. O Prof. Joaquim propôs que se aprovasse 10 
a demanda e Prof. Leonardo apoiou. A solicitação foi aprovada por unanimidade 2) Criação de 11 

disciplina eletiva O Prof. Osmar apresentou demanda para criação de disciplina eletiva a ser 12 
ministrada pelo Prof. Leonardo P. Deo. A disciplina se chamará “Fundição” e será composta de dois 13 

créditos teóricos e um prático. A Prof.ª Tatiane apresentou a ementa da disciplina enviada pelo Prof. 14 
Osmar. O Prof. Leonardo propôs que se aprovasse e a técnica Gisele apoiou. A solicitação foi 15 
aprovada por unanimidade. 3) Adição de disciplinas eletivas do DAC na matriz da Engenharia de 16 

Materiais. Foi apresentada proposta ao colegiado da ABI pelo DAC, de disciplinas eletivas 17 

ministradas por aquele departamento a serem oferecidas como eletivas para o curso de Engenharia de 18 
Materiais. Foram apresentadas três disciplinas: Algoritmos e técnicas em Bioinformática; Projetos de 19 
Programação I e Projetos de Programação II. A Prof.ª Tatiane apresentou as ementas das respectivas 20 

disciplinas. Com relação à primeira delas, a Prof.ª Tatiane apresentou sua ementa e informou seu 21 
receito com relação ao sombreamento de sua ementa com parte da ementa da disciplina GCC250 – 22 

Fundamentos da Programação, uma disciplina obrigatória. O Prof. Leonardo comentou que, mesmo 23 
que a disciplina GCC250 apresente tópico de algoritmo em sua ementa, não é problema ter outra 24 

disciplina eletiva que aborde o tema de maneira mais ampla. A Prof.ª Camila, o Prof. Joaquim e a 25 
técnica Gisele concordaram com o Prof. Leonardo. Com relação às disciplinas Projetos de 26 
Programação I e II, são disciplinas complementares, onde o aluno, sob orientação de um tutor, 27 
constrói um projeto. O Prof. Joaquim se mostrou favorável à adoção destas disciplinas, comentando 28 

sobre o atual cenário do mercado de trabalho, que absorve bem o profissional formado com esse tipo 29 
de conhecimento. O Prof. Leonardo e a Prof.ª Camila se mostraram favoráveis aos comentários do 30 
Prof. Joaquim. A Prof.ª Camila propôs que se aprovasse as três disciplinas e o Prof. Joaquim apoiou. 31 

A solicitação foi aprovada por unanimidade. 4) Informes da coordenação.  O Prof. Leonardo 32 
comentou sobre as reuniões que participou e os assuntos dessas reuniões. 5) Assuntos gerais. Não 33 
houve assuntos gerais. Não havendo nada mais a ser discutido, às quatorze horas e vinte e sete 34 
minutos a reunião foi encerrada e eu, professor Leonardo Sant’Ana Gallo, lavrei a presente ata a qual 35 
após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes. 36 

Lavras, 10 de junho de 2021 37 
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