
                                                                                                             

 

ATA DA 42ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil 1 
minutos realizou-se a quadragésima2 
Engenharia de Materiais, com a presença dos professores 3 
Fonseca, Osmar de Souza Santos4 
representante discente Gabriel Machado Reis5 
plataforma on-line Google Meet (6 
247 da Reitoria, de 22 de março de 2020, que dispõe 7 
prevenção da disseminação do coronavírus (COVID8 
da ementa GNE366 – Caracterização de Materiais. 9 
ementa da disciplina, devido ao seu 10 
da disciplina em duas, ela solicita que seja revisto 11 
encaminhado pela Prof.ª Lívia explicitando a 12 
Prof.ª Camila propôs que se aprovasse a demanda e13 
por unanimidade. 2) Aproveitamento de 14 
Antônio Bittencourt Soares. A Prof.ª Tatiane apresentou o caso do 15 
curso de Química Industrial, da UFOP. Foram discutidas as particularidades das matrizes 16 
curriculares das disciplinas cursadas na universidade de origem com relação à17 
Tatiane não viu prejuízo nas diferenças e acredita que o aproveitamento18 
ser feito, a exceção de algumas disciplina19 
suas considerações e não vê também pro20 
mesmo havendo pequenas diferenças entre as matrizes, ao se 21 
assunto geral costuma ser o mesmo, independente das particularidades de cada matriz adotada pelas 22 
diferentes universidades. O Prof. 23 
apresentada pela Prof.ª Tatiane24 
unanimidade. 3) Aproveitamento de 25 
Ribeiro. A Prof.ª Tatiane apresentou o caso da 26 
63 disciplinas, tendo cursado parcialmente 3 outros cursos de graduação em diferentes universidades. 27 
Há diferenças de horas cursadas de determinadas28 
aprovação, de acordo com a Prof.ª Tatiane. O Prof. Joaquim comentou de casos de algumas 29 
disciplinas da Unilavras, que espelhavam a matriz curricular de disciplinas da UFLA. Ele apresentou 30 
receio com relação a estas disciplinas. A Prof.ª Tatiane disse que a31 
coincidem, com o conteúdo programático 32 
apresentado pela UFLA. O Prof. Joaquim 33 
criteriosa com relação às disciplinas cursadas na Unilavras, uma vez que não se tem a certeza 34 
a disciplina cursada lá foi apresentada com o mesmo 35 
Gabriel comentou do caso específico desta aluna, dizendo que não sente má fé da 36 
disciplinas na Unilavras visando apenas aproveitamento posterior na UFLA. O Prof. 37 
levantou a possibilidade de se li38 
aprovadas ou outros meios de se avaliar o aproveitamento do aluno. O Prof. Osmar concord39 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Departamento de Engenharia

                                                                                                             

REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 10/08/2021   

do ano de dois mil e vinte e um, com início às 
quadragésima segunda reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 

a presença dos professores Tatiane Michele Popiolski
Osmar de Souza Santos, Joaquim Paulo da Silva e Leonardo Sant’Ana Gallo

representante discente Gabriel Machado Reis. A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a 
line Google Meet (https://meet.google.com/hzj-posc-vga), 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 disseminação do coronavírus (COVID-19). Seguiu-se a seguinte pauta:

Caracterização de Materiais. A Prof.ª. Lívia solicitou a renovação da 
seu conteúdo demasiado estendido. Como não é possível a divisão 

da disciplina em duas, ela solicita que seja revisto seu conteúdo. A Prof.ª Tatiane apresentou o e
encaminhado pela Prof.ª Lívia explicitando a sua solicitação, com proposta de ementa ref

rovasse a demanda e o Prof. Osmar apoiou. A solicitação foi aprovada 
proveitamento de Complementares Curriculares

Prof.ª Tatiane apresentou o caso do discente que veio transferido do 
curso de Química Industrial, da UFOP. Foram discutidas as particularidades das matrizes 
curriculares das disciplinas cursadas na universidade de origem com relação à

prejuízo nas diferenças e acredita que o aproveitamento das disciplinas básicas
disciplinas, por grandes diferenças de conteúdo

ão vê também problemas no aproveitamento. O Prof. Osmar considerou que, 
mesmo havendo pequenas diferenças entre as matrizes, ao se observar a totalidade de disciplinas, o 
assunto geral costuma ser o mesmo, independente das particularidades de cada matriz adotada pelas 

Prof. Osmar propôs que se aprovasse a demanda
apresentada pela Prof.ª Tatiane e o Prof. Joaquim apoiou. A solicitação foi aprovada por 

proveitamento de Complementares Curriculares da aluna 
Prof.ª Tatiane apresentou o caso da discente que solicitou o aproveitamento curricular de 

63 disciplinas, tendo cursado parcialmente 3 outros cursos de graduação em diferentes universidades. 
Há diferenças de horas cursadas de determinadas disciplinas, mas ainda dentro do passível de 
aprovação, de acordo com a Prof.ª Tatiane. O Prof. Joaquim comentou de casos de algumas 

espelhavam a matriz curricular de disciplinas da UFLA. Ele apresentou 
receio com relação a estas disciplinas. A Prof.ª Tatiane disse que as ementas 

, com o conteúdo programático sendo diferente, não sendo tão específico com
apresentado pela UFLA. O Prof. Joaquim pontuou que seria necessário mais tempo para análise mais 
criteriosa com relação às disciplinas cursadas na Unilavras, uma vez que não se tem a certeza 
a disciplina cursada lá foi apresentada com o mesmo esmero que o feito na UFLA.

caso específico desta aluna, dizendo que não sente má fé da 
disciplinas na Unilavras visando apenas aproveitamento posterior na UFLA. O Prof. 
levantou a possibilidade de se limitar o número de disciplinas que possivelmente poderiam ser 

ou outros meios de se avaliar o aproveitamento do aluno. O Prof. Osmar concord
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REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

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

Tatiane Michele Popiolski, Camila Soares 
e Leonardo Sant’Ana Gallo e do 

o foi realizada de forma remota, utilizando a 
), de acordo com a Portaria nº 

sobre o Trabalho Remoto, como medida de 
a seguinte pauta: 1) Renovação 

Prof.ª. Lívia solicitou a renovação da 
estendido. Como não é possível a divisão 

conteúdo. A Prof.ª Tatiane apresentou o e-mail 
proposta de ementa reformada. A 
apoiou. A solicitação foi aprovada 
urriculares do aluno Natalino 

que veio transferido do 
curso de Química Industrial, da UFOP. Foram discutidas as particularidades das matrizes 
curriculares das disciplinas cursadas na universidade de origem com relação às da UFLA. A Prof.ª 

das disciplinas básicas pode 
, por grandes diferenças de conteúdo. O Prof. Joaquim fez 

blemas no aproveitamento. O Prof. Osmar considerou que, 
a totalidade de disciplinas, o 

assunto geral costuma ser o mesmo, independente das particularidades de cada matriz adotada pelas 
rovasse a demanda da maneira como 

apoiou. A solicitação foi aprovada por 
da aluna Luana Grott 

que solicitou o aproveitamento curricular de 
63 disciplinas, tendo cursado parcialmente 3 outros cursos de graduação em diferentes universidades. 

disciplinas, mas ainda dentro do passível de 
aprovação, de acordo com a Prof.ª Tatiane. O Prof. Joaquim comentou de casos de algumas 

espelhavam a matriz curricular de disciplinas da UFLA. Ele apresentou 
 de algumas disciplinas 

, não sendo tão específico como o 
que seria necessário mais tempo para análise mais 

criteriosa com relação às disciplinas cursadas na Unilavras, uma vez que não se tem a certeza de que 
que o feito na UFLA. O discente 

caso específico desta aluna, dizendo que não sente má fé da mesma ao cursar 
disciplinas na Unilavras visando apenas aproveitamento posterior na UFLA. O Prof. Joaquim 

mitar o número de disciplinas que possivelmente poderiam ser 
ou outros meios de se avaliar o aproveitamento do aluno. O Prof. Osmar concordou com o 



Prof. Joaquim com relação à aprovação das disciplinas. Ele comenta, entretanto, que a aluna cumpre 40 
os critérios objetivos para a aprovação. A Prof.ª Camila perguntou se não haveria possibilidade de 41 
mais tempo para análise do caso, uma vez que haverá criação de precedência para casos futuros. O 42 
Prof. Leonardo observou que, não havendo norma contrária e a aluna tendo apresentado a 43 
documentação conforme lhe foi solicitado, deveria haver aprovação. A Prof.ª Tatiane apresentou, 44 
então, disciplinas específicas em que a aluna pede aproveitamento. O discente Gabriel comentou seu 45 
próprio caso, tendo vindo transferido de outra instituição. Ela comentou que também é a favor da 46 
aprovação, uma vez que não há norma contrária nem impeditivo para tal. O Prof. Osmar propôs que 47 
se aprovasse a demanda com os devidos indeferimentos apresentados pela Prof. Tatiane e o Prof. 48 
Joaquim apoiou. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 4) Solicitação de saída do Colegiado 49 
- Gisele.  A técnica Gisele solicitou seu desligamento do colegiado devido ao volume de trabalho 50 
com outras comissões que ela participa. A Prof.ª Tatiane comentou que a solicitação faz sentido uma 51 
vez que, quando ela assumiu o posto, não havia técnico específico para a Engenharia de Materiais, 52 
sendo que hoje há. A Prof.ª Tatiane convidará um dos novos técnicos para assumir o lugar da técnica 53 
Gisele. 5) Assuntos gerais. O Prof. Joaquim comentou da discussão da possibilidade de retorno das 54 
aulas presenciais. Ele comenta que é necessária a discussão sobre essa possibilidade de retorno, pois 55 
existem itens que devem ser postos em prática. A Prof.ª Camila comentou que em uma de suas 56 
disciplinas não há alunos matriculados. Ela perguntou para a Prof.ª Tatiane qual o procedimento a 57 
seguir neste caso. O Prof. Osmar comentou que com ele ocorreu o mesmo e a própria PROGRAD 58 
cancelou a disciplina posteriormente. Não havendo nada mais a ser discutido, às onze horas e 59 
dezenove minutos a reunião foi encerrada e eu, professor Leonardo Sant’Ana Gallo, lavrei a presente 60 
ata a qual após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes. 61 
 62 

Lavras, 10 de agosto de 2021 63 


