
                                                                                                             

 

ATA DA 41ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 

 
Ao primeiro dia do mês de julho1 
minutos realizou-se a quadragésima primeira2 
Engenharia de Materiais, com a presença dos professores3 
Popiolski, da representante dos técnicos administrativos4 
discente Gabriel Machado Reis, além da participação dos professores5 
Camila Silva Brey Gil e Daniela 6 
do curso contou com a presença dos discentes: 7 
Andrade Silva, Iara Marques de Carvalho8 
Arantes e Raíssa Marçal Della Torre9 
atenções nos três pilares, ensino, pesquisa e extensão, seguindo esta ordem. 10 
Ensino: 1) GNE305. A professora Tatiane expôs sobre uma solicitação antiga de alteração da 11 
disciplina de Ciência dos Materia12 
resolução do problema, as professoras da disciplina, Lívia e Camila Gil, fizeram uma adequação da 13 
ementa a 3 créditos, sendo aprovado por este Colegiado e nos demais Colegiados da ABI.14 
Disciplinas Eletivas. A professora Tatiane apresentou as disciplinas eletivas que foram criadas15 
alteradas: a disciplina GNE408 - 16 
de Materiais, com 4 créditos, de responsabilidade 17 
GNE474 - Blendas e Aditivação de Polímeros18 
GNE469 - Aços e Ligas de responsabilidade 19 
 Operações Unitárias para Engenharia de Materiais 20 
como a disciplina eletiva que est21 
professor Leonardo Deo. 2) Feedback das atividades.22 
em algumas situações os critérios estabelecidos pelos professores para avaliação das atividades não 23 
são muito claros, e relatou também a falta de feedback dos professores em relação às atividades. 24 
Bárbara, Raíssa, Iara e Gabriel também se manifestaram em relação à necessidade de receberem um 25 
feedback das atividades para que possam sanar as suas dúvidas26 
disciplinas. A professora Tatiane considera que este problema tem atingido a UFLA de uma maneir27 
geral, e informou que a coordenação do curso tem solicitado aos professores maior atenção a essa 28 
questão. O professor Joaquim solicitou que as reclamações sobre as dificuldades em relação às 29 
disciplinas ofertadas pelo DFI sejam encaminhadas formalmente p30 
departamento, para que a mesma possa buscar alternativas para sanar os problemas.31 
mencionou que o Centro Acadêmico também se disponibiliza a auxiliar os alunos a resolver esses 32 
tipos de problemas da melhor forma possível33 
dúvidas realizadas pela professora Tatiane e 34 
com as respostas corretas. A Raissa mencionou que teve 35 
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o do ano de dois mil e vinte e um, com início às 

quadragésima primeira reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 
Engenharia de Materiais, com a presença dos professores: Joaquim Paulo da Silva

da representante dos técnicos administrativos Gisele Aparecida Valério
além da participação dos professores Alfredo Rodrigues de Senna
 Rodrigues Borba Valadão. A reunião prevista 

do curso contou com a presença dos discentes: Bárbara Rodrigues Meneguini dos San
Iara Marques de Carvalho, Lucas Roberto Gabriel Cardoso, Lucas Zenon Mesquita 

Raíssa Marçal Della Torre. A professora Tatiane direcionou a reunião dividindo as 
atenções nos três pilares, ensino, pesquisa e extensão, seguindo esta ordem. 

A professora Tatiane expôs sobre uma solicitação antiga de alteração da 
disciplina de Ciência dos Materiais passar a ser de 4 créditos devido a densidade de conteúdo. Para 
resolução do problema, as professoras da disciplina, Lívia e Camila Gil, fizeram uma adequação da 
ementa a 3 créditos, sendo aprovado por este Colegiado e nos demais Colegiados da ABI.

A professora Tatiane apresentou as disciplinas eletivas que foram criadas
 Reciclagem dos Materiais foi alterada para 

, de responsabilidade do professor Juliano. Foram
Blendas e Aditivação de Polímeros de responsabilidade do professor Juliano

de responsabilidade do professor do Osmar; e a disciplina 
a Engenharia de Materiais de responsabilidade da professora

como a disciplina eletiva que está em processo de criação: Fundição, de responsabilidade
2) Feedback das atividades. Lucas Cardoso mencionou

em algumas situações os critérios estabelecidos pelos professores para avaliação das atividades não 
são muito claros, e relatou também a falta de feedback dos professores em relação às atividades. 

também se manifestaram em relação à necessidade de receberem um 
feedback das atividades para que possam sanar as suas dúvidas e obterem melhores resultados nas 
disciplinas. A professora Tatiane considera que este problema tem atingido a UFLA de uma maneir
geral, e informou que a coordenação do curso tem solicitado aos professores maior atenção a essa 
questão. O professor Joaquim solicitou que as reclamações sobre as dificuldades em relação às 
disciplinas ofertadas pelo DFI sejam encaminhadas formalmente para a coordenação do 
departamento, para que a mesma possa buscar alternativas para sanar os problemas.

Centro Acadêmico também se disponibiliza a auxiliar os alunos a resolver esses 
tipos de problemas da melhor forma possível. A Iara citou como exemplos positivos: as aulas de 
dúvidas realizadas pela professora Tatiane e o fato de o professor Alfredo disponibilizar o gabarito 

A Raissa mencionou que teve uma professora no período passado
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ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

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

Joaquim Paulo da Silva e Tatiane Michele 
Gisele Aparecida Valério e do representante 

Alfredo Rodrigues de Senna, 
A reunião prevista para auto avaliação 

Bárbara Rodrigues Meneguini dos Santos, Bianca 
Lucas Roberto Gabriel Cardoso, Lucas Zenon Mesquita 

direcionou a reunião dividindo as 
atenções nos três pilares, ensino, pesquisa e extensão, seguindo esta ordem. Em relação ao pilar 

A professora Tatiane expôs sobre uma solicitação antiga de alteração da 
is passar a ser de 4 créditos devido a densidade de conteúdo. Para 

resolução do problema, as professoras da disciplina, Lívia e Camila Gil, fizeram uma adequação da 
ementa a 3 créditos, sendo aprovado por este Colegiado e nos demais Colegiados da ABI. 2) 

A professora Tatiane apresentou as disciplinas eletivas que foram criadas e/ou 
 GNE475 - Reciclagem 

ram criadas a disciplina 
do professor Juliano; a disciplina 

e a disciplina GNE468 -
professora Jéssica; bem 

, de responsabilidade do 
mencionou que considera que 

em algumas situações os critérios estabelecidos pelos professores para avaliação das atividades não 
são muito claros, e relatou também a falta de feedback dos professores em relação às atividades. 

também se manifestaram em relação à necessidade de receberem um 
e obterem melhores resultados nas 

disciplinas. A professora Tatiane considera que este problema tem atingido a UFLA de uma maneira 
geral, e informou que a coordenação do curso tem solicitado aos professores maior atenção a essa 
questão. O professor Joaquim solicitou que as reclamações sobre as dificuldades em relação às 

ara a coordenação do 
departamento, para que a mesma possa buscar alternativas para sanar os problemas. A Raissa 

Centro Acadêmico também se disponibiliza a auxiliar os alunos a resolver esses 
ra citou como exemplos positivos: as aulas de 

o fato de o professor Alfredo disponibilizar o gabarito 
o período passado que 



abria uma reunião no meet depois da correção das atividades avaliativas para revisão e para os 36 
feedbacks também. O professor Joaquim mencionou que para as disciplinas de áreas básicas é 37 
necessário estar buscando alternativas práticas e viáveis para o feedback, considerando a grande 38 
quantidade de alunos matriculados nestas disciplinas. 3) Disponibilização das notas. Gabriel 39 
apresentou como dificuldade o fato de as notas serem disponibilizadas no fim do período por alguns 40 
professores, pois os alunos não sabem se estão tendo bom êxito nas atividades. A professora Tatiane 41 
e o professor Alfredo explicaram que existe um prazo para o lançamento das notas segundo a 42 
resolução CEPE aprovada para cada semestre. O Lucas Roberto apresentou a informação para o 43 
2021/1: § 3º Conforme previsto no art. 119 da Resolução CEPE nº 473/2018, é obrigatória a 44 
divulgação, pelo professor, do resultado apurado das atividades avaliativas, sejam elas desenvolvidas 45 
no formato ANP ou presencial, no máximo até 15 (quinze) dias letivos após sua realização. 4) 46 
Fórum de dúvidas. Gabriel mencionou que, embora o Fórum de Dúvidas seja o meio oficial de 47 
comunicação entre professores e alunos, considera que este não seja o mais rápido e sugeriu como 48 
alternativa a utilização de grupos de WhatsApp. A professora Tatiane explicou que o Fórum de 49 
Dúvidas é o único meio oficial de comunicação entre professores e alunos no âmbito da UFLA, 50 
garantindo os direitos e deveres de ambas partes. 5) Materiais para estudo. Gabriel mencionou que 51 
alguns materiais indicados pelos professores não estão disponíveis na biblioteca online. A professora 52 
Tatiane explicou que consta na resolução CEPE que os materiais indicados pelos professores devem 53 
estar disponíveis de forma online. A professora Camila comentou que alguns materiais necessários 54 
para as aulas das disciplinas que ela leciona não estão disponíveis na biblioteca online e que, por este 55 
motivo, adaptou a ministração do conteúdo com os materiais disponíveis, gravação de vídeos, dentre 56 
outras alternativas. 6) Realização de workshops. Iara sugeriu a realização de workshops para os 57 
alunos que estão nos últimos períodos do curso.  Em relação ao pilar Pesquisa: 7) Utilização dos 58 
laboratórios no período da pandemia. Iara mencionou a dificuldade em entrar em contato com os 59 
responsáveis pelos laboratórios para a utilização de equipamentos necessários à realização da sua 60 
pesquisa neste período de pandemia. A professora Tatiane explicou como tem sido a liberação do 61 
acesso às dependências da UFLA neste período. O professor Alfredo orientou os discentes a 62 
utilizarem o e-mail institucional para entrar em contato com os professores responsáveis pelos 63 
laboratórios. 8) Bolsas. Lucas Cardoso levantou a possibilidade de haver bolsas para alunos que não 64 
estão em situação de vulnerabilidade. A professora Tatiane informou que essas bolsas existiam, mas 65 
que em função das restrições orçamentárias que a universidade está passando essas bolsas foram 66 
extintas. Os professores Alfredo e Joaquim, apresentaram algumas possibilidades e citaram alguns 67 
exemplos como as chamadas do CNPQ, dentre outros. 9) Extensão: Alguns discentes presentes 68 
nesta reunião participam de núcleos de estudo, bem como outros já participaram. O professor 69 
Joaquim mencionou a posição da UFLA no ranking de universidades empreendedoras, e apresentou 70 
a coleta de dados e a divulgação, como os principais entraves na instituição no que se refere à 71 
extensão. 10) Por fim, os discentes relataram algumas das suas angústias e dúvidas quanto ao 72 
retorno das aulas presenciais. A professora Tatiane comentou que a previsão é as aulas em 2021/01 73 
sejam remotas. Não havendo nada mais a ser discutido, às onze horas e quinze minutos a reunião foi 74 
encerrada e eu, Gisele Aparecida Valério, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será 75 
assinada por mim e demais membros presentes. 76 

Lavras, 1º de julho de 2021. 77 


