
                                                                                                             

 

ATA DA 46ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 

Aos dezesseis dias do mês de novem1 
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 servidora técnica Hélvia Maria Ribeiro Salgado justificou ausência da 5 
reunião por motivo de férias. A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on6 
line Google Meet (https://meet.google.com/cnm7 
247 da Reitoria, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de 8 
prevenção da disseminação do coronavírus (COVID9 
da 45ª ata. A Prof.ª Camila propôs que se aprovasse a ata e10 
por unanimidade. 2) Estágios da Engenharia de Materiais11 
Leonardo Sant’Ana Gallo, docente responsável pela disciplina PRG234 12 
para relatar dificuldades encontradas para firmar convênio de estágio entre as respectivas empresas 13 
contratantes e a UFLA. A assinatura do convênio é necessária para a validade do estágio, conforme 14 
norma do curso de Engenharia de Materiais15 
Carina Bonfim Nani, Guilherme Antônio Carvalho da Cruz e Iglan Fonseca de Paulo16 
à Prof.ª Tatiane cópia de e-mails trocados entre alunos, UFLA e empresas contratantes, relatando 17 
toda dificuldade encontrada de comunicação entre as partes.18 
não o convênio de estágio não impede o bom desen19 
sendo então favorável à solicitação20 
solicitada restringe o estágio a empresas pequenas, pois determinadas documentações são pessoais e, 21 
muitas vezes, não disponibilizadas pelas partes requeridas. O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a 22 
solicitação dos discentes e o discente Gabriel ap23 
havendo nada mais a ser discutido, às 24 
professor Leonardo Sant’Ana Gallo25 
por mim e demais membros presentes.26 
 27 

28 
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ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 16/11/2021   

novembro do ano de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e 
se a quadragésima sexta 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 servidora técnica Hélvia Maria Ribeiro Salgado justificou ausência da 
A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on

https://meet.google.com/cnm-hkxy-xdm?hs=224), de acordo com a Port
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: 

propôs que se aprovasse a ata e o Prof. Osmar apoiou. A ata foi aprovada 
Estágios da Engenharia de Materiais. Vários alunos procuraram o Prof. 

Leonardo Sant’Ana Gallo, docente responsável pela disciplina PRG234 – Estágio Supervisionado, 
ntradas para firmar convênio de estágio entre as respectivas empresas 

contratantes e a UFLA. A assinatura do convênio é necessária para a validade do estágio, conforme 
norma do curso de Engenharia de Materiais. Os discentes Lohana Bichoff, Luiza Valle de O
Carina Bonfim Nani, Guilherme Antônio Carvalho da Cruz e Iglan Fonseca de Paulo

mails trocados entre alunos, UFLA e empresas contratantes, relatando 
toda dificuldade encontrada de comunicação entre as partes. O Prof. Leonardo expôs que 

convênio de estágio não impede o bom desenvolvimento do estágio por parte dos discentes, 
solicitação dos alunos. O Prof. Osmar pontuou que a documentação 

solicitada restringe o estágio a empresas pequenas, pois determinadas documentações são pessoais e, 
sponibilizadas pelas partes requeridas. O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a 

solicitação dos discentes e o discente Gabriel apoiou. A proposta foi aprovada por unanimidade.
havendo nada mais a ser discutido, às dez horas e trinta e cinco minutos a reunião foi encerrada e eu, 
professor Leonardo Sant’Ana Gallo, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será assinada 
por mim e demais membros presentes. 

Lavras, 16
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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 servidora técnica Hélvia Maria Ribeiro Salgado justificou ausência da 
A reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on-

), de acordo com a Portaria nº 
247 da Reitoria, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de 

se a seguinte pauta: 1) Aprovação 
apoiou. A ata foi aprovada 

Vários alunos procuraram o Prof. 
Estágio Supervisionado, 

ntradas para firmar convênio de estágio entre as respectivas empresas 
contratantes e a UFLA. A assinatura do convênio é necessária para a validade do estágio, conforme 

Os discentes Lohana Bichoff, Luiza Valle de Oliveira, 
Carina Bonfim Nani, Guilherme Antônio Carvalho da Cruz e Iglan Fonseca de Paulo encaminharam 

mails trocados entre alunos, UFLA e empresas contratantes, relatando 
O Prof. Leonardo expôs que firmar ou 

volvimento do estágio por parte dos discentes, 
. O Prof. Osmar pontuou que a documentação 

solicitada restringe o estágio a empresas pequenas, pois determinadas documentações são pessoais e, 
sponibilizadas pelas partes requeridas. O Prof. Osmar propôs que se aprovasse a 

A proposta foi aprovada por unanimidade. Não 
eunião foi encerrada e eu, 

, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será assinada 

6 de novembro de 2021 


