
                                                                                                             

 

ATA DA 45ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro1 
sete minutos realizou-se a quadragésima 2 
Engenharia de Materiais, com a presença dos 3 
Santos, Joaquim Paulo da Silva, Camila Soares Fonseca e Leonardo Sant’Ana Gallo4 
Gabriel Machado Reis. A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on5 
Google Meet (https://meet.google.com/uij6 
Reitoria, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de pr7 
da disseminação do coronavírus (COVID8 
O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a ata e9 
unanimidade. 2) Ad referendum10 
horário de disciplina apresentada pela11 
justificativa apresentada, foi mantida 12 
aprovação de disciplinas eletivas não ofertadas 13 
inativadas pela DADE. 3) Formato de oferta d14 
reunião do ConGrad foi exposto a dificuldade da UFLA em manter o distanciamento15 
Minas Consciente, devido a tamanho de sala16 
desta forma os Colegiados devem17 
Prof.ª Tatiane sugeriu que todas as disciplinas com componente teórico/prática ou prática, sejam 18 
ministradas presencialmente e as demais, de maneira remota. O Prof. Leonardo concordou com a 19 
exposição da Prof.ª Tatiane. A Prof.ª Camila expos que é a favor que ou se 20 
disciplinas ou que não haja retorno algum. O Prof. Joaquim expos que no curso de Física é tendência 21 
que se retorne de maneira presencial no ano que vem.22 
particularidades de turmas práticas que podem ter turmas di23 
carga horária dos docentes. Sobre este tópico, o Prof. Joaquim expos que em outros momentos na 24 
história da UFLA, docentes tinham que ministrar aulas em três períodos diárias, levando a um 25 
esgotamento pessoal que, provavelmente, seria repetido se tal tática fosse adotada para o período 26 
seguinte. O Prof. Osmar propôs que se faça a proposta como apresentada pela prof.ª Tatiane 27 
apresentou (todas as disciplinas com componente teórico/prática ou prática, sejam ministradas 28 
pessoalmente e as demais, de maneira remota.). O discente Gabriel apoiou. A proposta foi aprovada 29 
por unanimidade. 4) Demanda de alterações na CEPE 101/202130 
alterada para se acomodar o ano letivo corrente31 
Zuy expos que os alunos têm acessado muito pouco os conteúdos propostos, requerendo que todas as 32 
atividades passem a ser ofertadas33 
reitor, dada a vulnerabilidade de alguns docentes. A Prof.ª Tatiane apresentou a CEPE com as 34 
propostas de alteração. A Prof.ª Tatiane 35 
atividades síncronas valessem nota e que não mais seja obrigatório a gravação e disponibilização da36 
mesmas para os discentes. O discente Gabriel comentou que os alunos, mesmo os que não tenham 37 
meios, podem se programar para realizar atividades síncronas. A Prof.ª Camila comentou que seria 38 
interessante ainda sim, que seja mantida a gravação mesmo não va39 
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outubro do ano de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e 
se a quadragésima quinta reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 

Engenharia de Materiais, com a presença dos docentes Tatiane Michele Popiolsk
Joaquim Paulo da Silva, Camila Soares Fonseca e Leonardo Sant’Ana Gallo

A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on
https://meet.google.com/uij-yfws-tex?hs=224), de acordo com a Portaria nº 247 da 

Reitoria, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de pr
da disseminação do coronavírus (COVID-19). Seguiu-se a seguinte pauta: 1) Aprovação da 44ª ata
O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a ata e o Prof. Joaquim apoiou. A ata foi aprovada por 

Ad referendum. Primeiro tópico a se apresentar foi da solicitação de troca de 
horário de disciplina apresentada pela Prof. Camila Gil. Tendo sido considerada

, foi mantida a negativa da solicitação. Segundo tópico a se apresentar foi a
disciplinas eletivas não ofertadas durante dois períodos seguidos que, portanto, serão 

Formato de oferta de componentes curriculares
oi exposto a dificuldade da UFLA em manter o distanciamento

, devido a tamanho de salas de aula e número de alunos de determ
desta forma os Colegiados devem preencher uma planilha de consulta referente 

que todas as disciplinas com componente teórico/prática ou prática, sejam 
e as demais, de maneira remota. O Prof. Leonardo concordou com a 

exposição da Prof.ª Tatiane. A Prof.ª Camila expos que é a favor que ou se 
disciplinas ou que não haja retorno algum. O Prof. Joaquim expos que no curso de Física é tendência 
que se retorne de maneira presencial no ano que vem. A Prof.ª Tatiane contextualizou sobre as 
particularidades de turmas práticas que podem ter turmas divididas, aumentando consideravelmente a 

Sobre este tópico, o Prof. Joaquim expos que em outros momentos na 
história da UFLA, docentes tinham que ministrar aulas em três períodos diárias, levando a um 

vavelmente, seria repetido se tal tática fosse adotada para o período 
O Prof. Osmar propôs que se faça a proposta como apresentada pela prof.ª Tatiane 

(todas as disciplinas com componente teórico/prática ou prática, sejam ministradas 
essoalmente e as demais, de maneira remota.). O discente Gabriel apoiou. A proposta foi aprovada 

Demanda de alterações na CEPE 101/2021.  A CEPE 101/2021 deve ser 
alterada para se acomodar o ano letivo corrente. Em reunião com o pró-reitor de graduação
Zuy expos que os alunos têm acessado muito pouco os conteúdos propostos, requerendo que todas as 

ofertadas apenas de maneira síncrona. Essa proposta foi rejeitada pelo Pró
ade de alguns docentes. A Prof.ª Tatiane apresentou a CEPE com as 

propostas de alteração. A Prof.ª Tatiane sugeriu que se alterasse a CEPE de maneira que as 
atividades síncronas valessem nota e que não mais seja obrigatório a gravação e disponibilização da
mesmas para os discentes. O discente Gabriel comentou que os alunos, mesmo os que não tenham 
meios, podem se programar para realizar atividades síncronas. A Prof.ª Camila comentou que seria 
interessante ainda sim, que seja mantida a gravação mesmo não valendo nota para os faltantes. 
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ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

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

Tatiane Michele Popiolski, Osmar de Souza 
Joaquim Paulo da Silva, Camila Soares Fonseca e Leonardo Sant’Ana Gallo e do discente 

A reunião 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 
Aprovação da 44ª ata. 

apoiou. A ata foi aprovada por 
tópico a se apresentar foi da solicitação de troca de 

considerada insuficiente a 
Segundo tópico a se apresentar foi a 

durante dois períodos seguidos que, portanto, serão 
e componentes curriculares para 2021.2 Em 

oi exposto a dificuldade da UFLA em manter o distanciamento exigido pelo 
e alunos de determinadas turmas, 

referente as disciplinas A 
que todas as disciplinas com componente teórico/prática ou prática, sejam 

e as demais, de maneira remota. O Prof. Leonardo concordou com a 
exposição da Prof.ª Tatiane. A Prof.ª Camila expos que é a favor que ou se retorne todas as 
disciplinas ou que não haja retorno algum. O Prof. Joaquim expos que no curso de Física é tendência 

A Prof.ª Tatiane contextualizou sobre as 
vididas, aumentando consideravelmente a 

Sobre este tópico, o Prof. Joaquim expos que em outros momentos na 
história da UFLA, docentes tinham que ministrar aulas em três períodos diárias, levando a um 

vavelmente, seria repetido se tal tática fosse adotada para o período 
O Prof. Osmar propôs que se faça a proposta como apresentada pela prof.ª Tatiane 

(todas as disciplinas com componente teórico/prática ou prática, sejam ministradas 
essoalmente e as demais, de maneira remota.). O discente Gabriel apoiou. A proposta foi aprovada 

A CEPE 101/2021 deve ser 
reitor de graduação a Prof.ª 

Zuy expos que os alunos têm acessado muito pouco os conteúdos propostos, requerendo que todas as 
apenas de maneira síncrona. Essa proposta foi rejeitada pelo Pró-

ade de alguns docentes. A Prof.ª Tatiane apresentou a CEPE com as 
que se alterasse a CEPE de maneira que as 

atividades síncronas valessem nota e que não mais seja obrigatório a gravação e disponibilização das 
mesmas para os discentes. O discente Gabriel comentou que os alunos, mesmo os que não tenham 
meios, podem se programar para realizar atividades síncronas. A Prof.ª Camila comentou que seria 

lendo nota para os faltantes. A 



Prof.ª Tatiane incorporará as sugestões apresentadas. 5) Matriz curricular para o BICT. A ABI 40 
será reformulada para a criação do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Com esta 41 
alteração, após os três primeiros anos de curso na ABI, o aluno tem uma graduação e, por predileção, 42 
continuaria mais dois anos, formando-se nos demais cursos da ABI. Não haverá alteração de 43 
disciplinas, mas algumas mudanças de período de disciplinas do BICT em relação a matriz da 44 
Engenharia de Materiais, conforme afirmou a Prof.ª Tatiane. A principal das mudanças será que 45 
determinadas disciplinas que se apresentam como eletivas no BICT pode ser uma disciplina 46 
obrigatória de algum dos cursos de engenharia da ABI. Os Profs. Osmar e Leonardo afirmaram que 47 
gostaram da matriz do BICT. A Prof.ª Camila comentou que é uma oportunidade extra para os alunos 48 
da ABI. O Prof. Joaquim comentou que os alunos devem ser bem orientados para que os discentes 49 
possam fazer uma boa escolha. Não havendo nada mais a ser discutido, às dez horas e cinquenta e 50 
sete minutos a reunião foi encerrada e eu, professor Leonardo Sant’Ana Gallo, lavrei a presente ata a 51 
qual após lida e aprovada será assinada por mim e demais membros presentes. 52 
 53 

Lavras, 26 de outubro de 2021 54 


