
                                                                                                             

 

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
ENGENHARIA DE MATERIAIS REALIZADA EM 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto1 
e dois minutos realizou-se a quadragésima2 
Graduação em Engenharia de Materiais, com 3 
Osmar de Souza Santos, Joaquim Paulo da Silva4 
Maria Ribeiro Salgado. A reuniã5 
Google Meet (meet.google.com/fsk6 
março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de prevenção da dissemin7 
do coronavírus (COVID-19). Seguiu8 
fez pequenas correções à ata apresentada pelo Prof. Leonardo. O9 
aprovasse a demanda e o Prof. Leonardo10 
referendum. A Prof.ª Tatiane analisou o recurso11 
23090.018312/2021-46). O recurso relacionado às disciplinas Cálculo II, Química Experimental e 12 
Física II foram deferidas, enquanto que a solicitação relacionado com Química II foi indeferida.13 
Prof.ª Tatiane solicitou inserção da disciplina de Física D como pré14 
Solicitação do professor Rafael referente a 15 
Materiais IV. O Prof. Rafael apresentou demanda com relação a disciplina que ele é o docente. Ele 16 
perguntou se no período excepcional de pandemia, ele poderia aceitar projetos de alunos apenas com 17 
revisão bibliográfica. O Prof. Osmar 18 
bibliografia para disciplina GNE 378. A Profª Tatiane e o Prof. Leonardo estão de acordo com o 19 
explicado pelo Prof. Osmar. O Prof. Osmar salienta que não estamos obrigando ninguém a ir para o 20 
laboratório expor-se ao COVID. 21 
Osmar. A técnica Hélvia apoiou. 22 
disciplinas de projetos, o Prof. Alfredo perguntou se haveria problema ele lecionar a disciplina e ser 23 
orientador de um aluno que curse a mesma. O Prof. Leonardo disse que isso já ocorreu com ele, não 24 
se opondo então. 4) Formato do TCC25 
artigo científico e se ele pode apresentá26 
Prof.ª Tatiane diz que o aluno deve seguir a norma do curso. Ela diz que o aluno deve desenvolver o 27 
texto apresentado, não sendo apenas uma cópia do artigo publicado. A norma do curso não apresenta 28 
os tópicos que necessariamente devem constar no texto escrito. O Prof. Osmar 29 
caso omisso, o aluno deve seguir a resolução 30 
argumentam que a prática de apresentar TCC como artigo deve ser incentivada. O Prof. Osmar 31 
propôs que fosse então seguida a norma da geral da UFLA32 
Estrutura de Trabalhos Acadêmicos TCCs, Monografias, D33 
atualizada e ampliada. A técnica Hélvia apoiou a proposta. A solicitação foi aprovada por 34 
unanimidade. 5) Recurso de Aproveitamento de Complem35 
Grott Ribeiro. A aluna apresentou 36 
solicitação de aproveitamento (processo 37 
recurso, deferindo quatro delas 38 
Química Geral; GEX 106 - Cálculo II39 
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agosto do ano de dois mil e vinte e um, com início às 
quadragésima terceira reunião extraordinária do Colegiado de Curso de 

Graduação em Engenharia de Materiais, com a presença dos professores Tatiane Michele Popiolski
Joaquim Paulo da Silva e Leonardo Sant’Ana Gallo

reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on
meet.google.com/fsk-xucx-dbp), 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 dissemin
eguiu-se a seguinte pauta: 1) Aprovação da 42ª ata

fez pequenas correções à ata apresentada pelo Prof. Leonardo. O Prof. 
Leonardo apoiou. A solicitação foi aprovada por unanimidade

analisou o recurso apresentado pelo discente Natalino 
. O recurso relacionado às disciplinas Cálculo II, Química Experimental e 

Física II foram deferidas, enquanto que a solicitação relacionado com Química II foi indeferida.
Prof.ª Tatiane solicitou inserção da disciplina de Física D como pré-requisito em F

fessor Rafael referente a disciplina GNE378 – Projetos de Engenharia de 
Prof. Rafael apresentou demanda com relação a disciplina que ele é o docente. Ele 

perguntou se no período excepcional de pandemia, ele poderia aceitar projetos de alunos apenas com 
O Prof. Osmar discorreu que é contra os alunos apresentarem apenas revisão de 

bibliografia para disciplina GNE 378. A Profª Tatiane e o Prof. Leonardo estão de acordo com o 
O Prof. Osmar salienta que não estamos obrigando ninguém a ir para o 

se ao COVID. O Prof. Joaquim propôs que se aprovasse a proposta do Prof. 
 A solicitação foi aprovada por unanimidade.

disciplinas de projetos, o Prof. Alfredo perguntou se haveria problema ele lecionar a disciplina e ser 
rientador de um aluno que curse a mesma. O Prof. Leonardo disse que isso já ocorreu com ele, não 

Formato do TCC. O aluno Leonardo apresentou a demanda que ele irá publicar 
artigo científico e se ele pode apresentá-lo como TCC, uma vez que a UFLA permite tal prática. A 
Prof.ª Tatiane diz que o aluno deve seguir a norma do curso. Ela diz que o aluno deve desenvolver o 

, não sendo apenas uma cópia do artigo publicado. A norma do curso não apresenta 
os tópicos que necessariamente devem constar no texto escrito. O Prof. Osmar 
caso omisso, o aluno deve seguir a resolução da UFLA. Tanto o Prof. Osmar quant
argumentam que a prática de apresentar TCC como artigo deve ser incentivada. O Prof. Osmar 
propôs que fosse então seguida a norma da geral da UFLA, ou seja, o Manual de Normalização e 
Estrutura de Trabalhos Acadêmicos TCCs, Monografias, Dissertações e Teses 

A técnica Hélvia apoiou a proposta. A solicitação foi aprovada por 
5) Recurso de Aproveitamento de Complementares Curriculares da aluna Luana 

A aluna apresentou recurso de todas as disciplinas que foram indeferidas a 
(processo 23090.018312/2021-46). A Prof.ª Tatiane analisou o 

, deferindo quatro delas (GEX102 – Geometria Analítica e Álgebra Linear
Cálculo II e GEX 251 - Introdução à Álgebra Linear
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DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 
/2021   

, com início às quatorze horas 
do Colegiado de Curso de 

Tatiane Michele Popiolski, 
e Leonardo Sant’Ana Gallo e da técnica Hélvia 

o 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 disseminação 
Aprovação da 42ª ata. A Profª Tatiane 

 Osmar propôs que se 
apoiou. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2) Ad 

discente Natalino (processo 
. O recurso relacionado às disciplinas Cálculo II, Química Experimental e 

Física II foram deferidas, enquanto que a solicitação relacionado com Química II foi indeferida. A 
requisito em Física E. 3) 

Projetos de Engenharia de 
Prof. Rafael apresentou demanda com relação a disciplina que ele é o docente. Ele 

perguntou se no período excepcional de pandemia, ele poderia aceitar projetos de alunos apenas com 
sentarem apenas revisão de 

bibliografia para disciplina GNE 378. A Profª Tatiane e o Prof. Leonardo estão de acordo com o 
O Prof. Osmar salienta que não estamos obrigando ninguém a ir para o 

Joaquim propôs que se aprovasse a proposta do Prof. 
. Ainda na temática das 

disciplinas de projetos, o Prof. Alfredo perguntou se haveria problema ele lecionar a disciplina e ser 
rientador de um aluno que curse a mesma. O Prof. Leonardo disse que isso já ocorreu com ele, não 

apresentou a demanda que ele irá publicar 
lo como TCC, uma vez que a UFLA permite tal prática. A 

Prof.ª Tatiane diz que o aluno deve seguir a norma do curso. Ela diz que o aluno deve desenvolver o 
, não sendo apenas uma cópia do artigo publicado. A norma do curso não apresenta 

os tópicos que necessariamente devem constar no texto escrito. O Prof. Osmar comenta que, sendo 
da UFLA. Tanto o Prof. Osmar quanto o Prof. Joaquim 

argumentam que a prática de apresentar TCC como artigo deve ser incentivada. O Prof. Osmar 
, ou seja, o Manual de Normalização e 
issertações e Teses - 3. edição revista, 

A técnica Hélvia apoiou a proposta. A solicitação foi aprovada por 
urriculares da aluna Luana 

recurso de todas as disciplinas que foram indeferidas a 
. A Prof.ª Tatiane analisou o 

Geometria Analítica e Álgebra Linear; GQI144 - 
Introdução à Álgebra Linear) e indeferindo as 



demais, pois as disciplinas cursadas pela aluna não têm ementa que compõem 75% de coincidência 40 
de conteúdo. O Prof. Leonardo propôs que se aprovasse a avaliação da Prof. Tatiane. O Prof. 41 
Joaquim apoiou. A demanda foi aprovada por unanimidade. 6) Assuntos Gerais. A Prof.ª Tatiane 42 
está na comissão de criação do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BICT). No primeiro 43 
momento tentar-se-á a criação de matrizes unificadas entre os cursos responsáveis pelo curso novo a 44 
se criar. Para mexer o mínimo na matriz do curso, a Prof.ª Tatiane quer que se mantenha como 45 
obrigatória a disciplina Física D. A Profª. Tatiane comenta que será feita uma comissão com os 46 
professores das disciplinas de projetos para criar uma resolução para estas disciplinas. Não havendo 47 
nada mais a ser discutido, às quatorze horas e cinquenta e dois minutos a reunião foi encerrada e eu, 48 
professor Leonardo Sant’Ana Gallo, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será assinada 49 
por mim e demais membros presentes. 50 
 51 

Lavras, 27 de agosto de 2021 52 


