
                                                                                                             

 

ATA DA 44ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 
MATERIAIS REALIZADA EM 30/09/2021

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e três 1 
minutos realizou-se a quadragésima segunda reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 2 
Engenharia de Materiais, com a presença dos professores Tatiane Michele 3 
Souza Santos, Joaquim Paulo da Silva, Camila Soares Fonseca e Leonardo Sant’Ana4 
técnica Hélvia Mara Ribeiro Salgado e do representante discente Gabriel Machado Reis. A reunião 5 
foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on6 
ohta-few), de acordo com a Portaria nº 247 da Reitori7 
Trabalho Remoto, como medida de prevenção da disseminação do coronavírus (COVID8 
se a seguinte pauta: 1) Aprovação da 43ª ata. 9 
discente Gabriel apoiou. A ata foi aprovada por unanimidade.10 
Zenon Mesquita Arantes solicitou trancamento de curso e, após regularização de pendências, a 11 
professora Tatiane aprovou a solicitação. O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a demanda e12 
Prof. Joaquim apoiou. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 13 
Tatiane fez o levantamento dos horários para o período 2021.2. Não serão ofertadas as seguintes 14 
disciplinas: GNE474 – Blendas e aditivação de polímeros; GNE47515 
GNE434 – Introdução à Supercondutividade; GNE476 16 
Materiais. Serão ofertadas as seguintes disciplinas:17 
Vidros; GNE475 - Reciclagem dos Materiais; G18 
Materiais Refratários; GNE396 - 19 
Engenharia de Materiais; MEG 3407 20 
Tatiane comentou o caso da Prof.ª Camila Silva Brey Gil, que solicitou mudança horário de início da 21 
disciplina GNE362, de 13h para 14h. O Prof. Joaquim comentou que, no Depto. de Física a aceitação 22 
de mudança de horário se baseia na justificativa apresentada pelo docente. A Prof.23 
entretanto, não apresentou justificativa para a solicitação. A Prof.ª Tatiane ficou de entrar em contato 24 
com a Prof.ª Camila Gil para que ela apresente sua justificativa. Por falta de justificativa apresentada, 25 
a solicitação foi reprovada. 4) Res26 
relatados problemas relacionados com as disciplinas de projetos, como pouco avanço dos alunos em 27 
relação ao apresentado na disciplina anterior, ou a escolha majoritária por uma área28 
das demais. Foi nomeada uma comissão para discussão e foi gerada uma resolução para as 29 
disciplinas de projetos I-IV. A resolução cita que em Projetos I, o projeto poderá ser desenvolvido de 30 
forma individual ou em grupo, com tema relacionado a Materiais Metá31 
a critério do docente, pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo, e em Área de Materiais 32 
Poliméricos. A disciplina de Projetos III será na33 
Projetos IV será na área de Materiais Compósitos. O desenvolvimento do relatório dos alunos deverá 34 
seguir as normas da UFLA para elaboração do TCC. Foi discutida a apresentação oral pelos alunos 35 
de seus trabalhos, pois isso comporta parte importante da formação discente. As regras prop36 
valerão para alunos matriculados a partir de 2021.1. O discente Gabriel comentou que achou 37 
interessante a proposta e fez a proposta de alteração em pontos dúbios ou de possível dupla 38 
interpretação. A Prof.ª Camila propôs que se aprovasse a demanda e 39 
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Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e três 
se a quadragésima segunda reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 

ais, com a presença dos professores Tatiane Michele 
Joaquim Paulo da Silva, Camila Soares Fonseca e Leonardo Sant’Ana

técnica Hélvia Mara Ribeiro Salgado e do representante discente Gabriel Machado Reis. A reunião 
foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on-line Google Meet (meet.google.com/cmc

few), 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

1) Aprovação da 43ª ata. O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a ata e o 
A ata foi aprovada por unanimidade. 2) Ad referendum. 

Zenon Mesquita Arantes solicitou trancamento de curso e, após regularização de pendências, a 
professora Tatiane aprovou a solicitação. O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a demanda e
Prof. Joaquim apoiou. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 3) Horário 2021.2. 
Tatiane fez o levantamento dos horários para o período 2021.2. Não serão ofertadas as seguintes 

Blendas e aditivação de polímeros; GNE475-Reciclagem dos Materiais; 
Introdução à Supercondutividade; GNE476 – Fundição; GNE408 

Materiais. Serão ofertadas as seguintes disciplinas: GNE440 - Estrutura, Propriedade e Tecnologia de 
Reciclagem dos Materiais; GNE469 - Aços e Ligas 

 Impressão 3D; GNE468 - Introdução à Operações Unitárias para a 
Engenharia de Materiais; MEG 3407 – Mentoria em Engenharia de Materiais. Na sequência, a Prof.ª 

da Prof.ª Camila Silva Brey Gil, que solicitou mudança horário de início da 
disciplina GNE362, de 13h para 14h. O Prof. Joaquim comentou que, no Depto. de Física a aceitação 
de mudança de horário se baseia na justificativa apresentada pelo docente. A Prof.
entretanto, não apresentou justificativa para a solicitação. A Prof.ª Tatiane ficou de entrar em contato 
com a Prof.ª Camila Gil para que ela apresente sua justificativa. Por falta de justificativa apresentada, 

4) Resolução para disciplinas de Projetos I, II, III e IV. 
relatados problemas relacionados com as disciplinas de projetos, como pouco avanço dos alunos em 
relação ao apresentado na disciplina anterior, ou a escolha majoritária por uma área

uma comissão para discussão e foi gerada uma resolução para as 
IV. A resolução cita que em Projetos I, o projeto poderá ser desenvolvido de 

forma individual ou em grupo, com tema relacionado a Materiais Metálicos. A disciplina Projetos II,
critério do docente, pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo, e em Área de Materiais 

Poliméricos. A disciplina de Projetos III será na área de Materiais Cerâmicos e a disciplina de 
teriais Compósitos. O desenvolvimento do relatório dos alunos deverá 

seguir as normas da UFLA para elaboração do TCC. Foi discutida a apresentação oral pelos alunos 
de seus trabalhos, pois isso comporta parte importante da formação discente. As regras prop
valerão para alunos matriculados a partir de 2021.1. O discente Gabriel comentou que achou 
interessante a proposta e fez a proposta de alteração em pontos dúbios ou de possível dupla 
interpretação. A Prof.ª Camila propôs que se aprovasse a demanda e o Prof. Joaquim apoiou. A 
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Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e três 
se a quadragésima segunda reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 

ais, com a presença dos professores Tatiane Michele Popiolski, Osmar de 
Joaquim Paulo da Silva, Camila Soares Fonseca e Leonardo Sant’Ana Gallo, da 

técnica Hélvia Mara Ribeiro Salgado e do representante discente Gabriel Machado Reis. A reunião 
line Google Meet (meet.google.com/cmc-

a, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o 
Trabalho Remoto, como medida de prevenção da disseminação do coronavírus (COVID-19). Seguiu-

O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a ata e o 
Ad referendum. O discente Lucas 

Zenon Mesquita Arantes solicitou trancamento de curso e, após regularização de pendências, a 
professora Tatiane aprovou a solicitação. O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a demanda e o 

3) Horário 2021.2. A Prof.ª 
Tatiane fez o levantamento dos horários para o período 2021.2. Não serão ofertadas as seguintes 

Reciclagem dos Materiais; 
Fundição; GNE408 – Reciclagem de 
Estrutura, Propriedade e Tecnologia de 

 Especiais; GNE439 - 
Introdução à Operações Unitárias para a 

Mentoria em Engenharia de Materiais. Na sequência, a Prof.ª 
da Prof.ª Camila Silva Brey Gil, que solicitou mudança horário de início da 

disciplina GNE362, de 13h para 14h. O Prof. Joaquim comentou que, no Depto. de Física a aceitação 
de mudança de horário se baseia na justificativa apresentada pelo docente. A Prof.ª Camila, 
entretanto, não apresentou justificativa para a solicitação. A Prof.ª Tatiane ficou de entrar em contato 
com a Prof.ª Camila Gil para que ela apresente sua justificativa. Por falta de justificativa apresentada, 

olução para disciplinas de Projetos I, II, III e IV. Foram 
relatados problemas relacionados com as disciplinas de projetos, como pouco avanço dos alunos em 
relação ao apresentado na disciplina anterior, ou a escolha majoritária por uma área em detrimento 

uma comissão para discussão e foi gerada uma resolução para as 
IV. A resolução cita que em Projetos I, o projeto poderá ser desenvolvido de 

licos. A disciplina Projetos II, 
critério do docente, pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo, e em Área de Materiais 

área de Materiais Cerâmicos e a disciplina de 
teriais Compósitos. O desenvolvimento do relatório dos alunos deverá 

seguir as normas da UFLA para elaboração do TCC. Foi discutida a apresentação oral pelos alunos 
de seus trabalhos, pois isso comporta parte importante da formação discente. As regras propostas 
valerão para alunos matriculados a partir de 2021.1. O discente Gabriel comentou que achou 
interessante a proposta e fez a proposta de alteração em pontos dúbios ou de possível dupla 

o Prof. Joaquim apoiou. A 



solicitação foi aprovada por unanimidade. 5) Informes da coordenação. A Prof.ª Tatiane comentou 40 
que não houve demanda no edital de transferência ou obtenção de novo título. A Prof.ª Tatiane 41 
apresentou a demanda da UFLA de que 10% da carga horária do curso deverá apresentar extensão. A 42 
mudança deverá ocorrer até 2023.1. Os coordenadores de curso estão elaborando uma resolução para 43 
se adequar a demanda. Não serão criadas disciplinas, mas introdução de créditos de extensão dentro 44 
das disciplinas existentes. Uma possibilidade apresentada pela Prof.ª Tatiane foi de as disciplinas de 45 
projetos podem realizar uma feira para a comunidade e assim, cumprir esta nova demanda. Outra 46 
possibilidade seria a inclusão de visitas técnicas como créditos de extensão. Não havendo nada mais 47 
a ser discutido, às onze horas e dezenove minutos a reunião foi encerrada e eu, professor Leonardo 48 
Sant’Ana Gallo, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será assinada por mim e demais 49 
membros presentes. 50 
 51 

Lavras, 30 de setembro de 2021 52 


