
                                                                                                             

 

ATA DA 47ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 

 
Aos dois dias do mês de dezembro1 
seis minutos realizou-se a quadragésima 2 
Engenharia de Materiais, com a presença dos professores3 
Souza Santos, Joaquim Paulo da Silva e Camila Soares Fonseca, do representante discente Gabriel 4 
Machado Reis e da representante dos técnicos administrativos 5 
participação do professor José Benedito 6 
utilizando a plataforma on-line Google Meet (7 
Portaria da Reitoria nº 233, de 18 de março de 2020, alterada pela Portaria da Reitoria nº 247, de 22 8 
de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de prevenção da 9 
disseminação do coronavírus (COVID10 
com a presença dos discentes Bárbara Rodrigues Meneguini dos Santos, Bianca 11 
Hieda Nicodemo de Oliveira e Marcos Danilo de Almeida Leite12 
reunião dividindo as atenções nos três pilares, ensino, pesquisa e extensão, seguindo esta ordem. Em 13 
relação ao Ensino. A professora Tatiane salientou que foram repassadas as solicitações dos discentes 14 
da última auto avaliação discente tentando realizar ajustes e melhorias.15 
os problemas expostos na última reunião realmente foram resolvidos16 
de materiais, as vídeo-aulas  e ao tempo para fazer as atividades.17 
eletivas que ela não conseguiu se matricular porque elas não estavam disponíveis. A professora 18 
Tatiane explicou que há um processo de criação de disciplinas e inserção na matriz e essas novas 19 
disciplinas eletivas serão ofertadas nos próximos períodos. 20 
GNE440 - Estrutura, Propriedade e Tecnologia de Vidros, GNE46921 
Materiais Refratários, GNE396 - 22 
Engenharia de Materiais. Gabriel perguntou sobre como será a oferta do 23 
presencial ou remoto e se haverá a possibilidade de discentes optarem por turmas ANP ou presencial, 24 
se poderia haver troca entre ANP e presencial. A professora Tatiane explicou que ainda está sendo 25 
discutido isso no ConGrad e den26 
professores não receberam nenhum comunicado formal de como será a oferta do próximo período. A 27 
princípio retornarão as práticas e disciplinas com até 69 28 
escolha arbitrária por parte de discentes ou professores de como será a oferta, se presencial ou ANP. 29 
Professor Joaquim confirmou que em seu departamento também não há essa possibilidade até o 30 
momento. As disciplinas específicas da Engenharia de Materiais devem 31 
devido a quantidade de discentes. A professora Tatiane explicou que foi uma decisão da Escola de 32 
Engenharia que turmas com diferentes composições da mesma disciplina terão a mesma forma de 33 
oferta. O professor Joaquim salientou 34 
turmas, confirmando se será possível a oferta presencial, se o local será adequado, seguro e com 35 
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dezembro do ano de dois mil e vinte e um, com início às 

quadragésima sétima reunião do Colegiado de Curso de Graduação em 
Engenharia de Materiais, com a presença dos professores Tatiane Michele Popiolski, Osmar de 

Joaquim Paulo da Silva e Camila Soares Fonseca, do representante discente Gabriel 
da representante dos técnicos administrativos Hélvia Mara Ribeiro Salgado 

José Benedito Guimarães Júnior. A reunião foi realizada de forma remota, 
line Google Meet (meet.google.com/qhh-vhhj-xni

nº 233, de 18 de março de 2020, alterada pela Portaria da Reitoria nº 247, de 22 
de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de prevenção da 
disseminação do coronavírus (COVID-19). A reunião prevista para auto avaliação do curso cont

Bárbara Rodrigues Meneguini dos Santos, Bianca 
Marcos Danilo de Almeida Leite. A professora Tatiane direcionou a 

s nos três pilares, ensino, pesquisa e extensão, seguindo esta ordem. Em 
A professora Tatiane salientou que foram repassadas as solicitações dos discentes 

da última auto avaliação discente tentando realizar ajustes e melhorias. O discente Gabriel falou que 
os problemas expostos na última reunião realmente foram resolvidos, em relação a disponibilização 

aulas  e ao tempo para fazer as atividades. A Bárbara perguntou sobre as novas 
u se matricular porque elas não estavam disponíveis. A professora 

Tatiane explicou que há um processo de criação de disciplinas e inserção na matriz e essas novas 
disciplinas eletivas serão ofertadas nos próximos períodos. No período 2021.2 serão ofertadas

Propriedade e Tecnologia de Vidros, GNE469 - Aços e Ligas, GNE439
 Impressão 3D e GNE468 - Introdução à Operações Unitárias para a 

Gabriel perguntou sobre como será a oferta do período de 2021.2, se será 
presencial ou remoto e se haverá a possibilidade de discentes optarem por turmas ANP ou presencial, 
se poderia haver troca entre ANP e presencial. A professora Tatiane explicou que ainda está sendo 

no ConGrad e dentro da PROGRAD. Ainda está sendo feito levantamentos e os 
professores não receberam nenhum comunicado formal de como será a oferta do próximo período. A 
princípio retornarão as práticas e disciplinas com até 69 discentes. Não existe possibilidade de 

a arbitrária por parte de discentes ou professores de como será a oferta, se presencial ou ANP. 
Professor Joaquim confirmou que em seu departamento também não há essa possibilidade até o 

específicas da Engenharia de Materiais devem voltar todas presencialmente 
devido a quantidade de discentes. A professora Tatiane explicou que foi uma decisão da Escola de 
Engenharia que turmas com diferentes composições da mesma disciplina terão a mesma forma de 
oferta. O professor Joaquim salientou que a PROPLAG fará avaliação de locais para alocação de 
turmas, confirmando se será possível a oferta presencial, se o local será adequado, seguro e com 
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, com início às quatorze horas e 
Colegiado de Curso de Graduação em 
Tatiane Michele Popiolski, Osmar de 

Joaquim Paulo da Silva e Camila Soares Fonseca, do representante discente Gabriel 
Hélvia Mara Ribeiro Salgado além da 

A reunião foi realizada de forma remota, 
xni), em consonância à 

nº 233, de 18 de março de 2020, alterada pela Portaria da Reitoria nº 247, de 22 
de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho Remoto, como medida de prevenção da 

evista para auto avaliação do curso contou 
Bárbara Rodrigues Meneguini dos Santos, Bianca Aves Menezes, 

professora Tatiane direcionou a 
s nos três pilares, ensino, pesquisa e extensão, seguindo esta ordem. Em 

A professora Tatiane salientou que foram repassadas as solicitações dos discentes 
discente Gabriel falou que 

em relação a disponibilização 
A Bárbara perguntou sobre as novas 

u se matricular porque elas não estavam disponíveis. A professora 
Tatiane explicou que há um processo de criação de disciplinas e inserção na matriz e essas novas 

período 2021.2 serão ofertadas 
Aços e Ligas, GNE439 - 

à Operações Unitárias para a 
período de 2021.2, se será 

presencial ou remoto e se haverá a possibilidade de discentes optarem por turmas ANP ou presencial, 
se poderia haver troca entre ANP e presencial. A professora Tatiane explicou que ainda está sendo 

inda está sendo feito levantamentos e os 
professores não receberam nenhum comunicado formal de como será a oferta do próximo período. A 

ão existe possibilidade de 
a arbitrária por parte de discentes ou professores de como será a oferta, se presencial ou ANP. 

Professor Joaquim confirmou que em seu departamento também não há essa possibilidade até o 
voltar todas presencialmente 

devido a quantidade de discentes. A professora Tatiane explicou que foi uma decisão da Escola de 
Engenharia que turmas com diferentes composições da mesma disciplina terão a mesma forma de 

que a PROPLAG fará avaliação de locais para alocação de 
turmas, confirmando se será possível a oferta presencial, se o local será adequado, seguro e com 



ventilação para oferta presencial. A professora Tatiane também comentou que algumas salas de 36 
alguns pavilhões não podem ser utilizados devido a falha na ventilação e na segurança de todos que 37 
ali estarão. O discente Gabriel afirmou que criou um formulário do Google para fazer um 38 
levantamento sobre o andamento dos próximos períodos com os discentes da Engenharia de 39 
Materiais. A resposta que ele obteve foi que os discentes de períodos finais, como 9º e 10º teriam 40 
preferência pela continuidade do estudo remoto, pois estão estagiando. Com isso sua dúvida volta na 41 
questão sobre escolha de ANP ou presencial, se haverá a possibilidade de escolha de formato por 42 
parte dos discentes ou não. Se haveria a possibilidade de negociação com os professores para se 43 
matricular e manter aulas remotas. A professora Tatiane explicou que não existe essa possibilidade 44 
pois não é uma escolha arbitrária de casa professor e sim apenas seguimos normas e decisões 45 
institucionais. Professor Joaquim confirmou que precisamos respeitar as regras na instituição. 46 
Pesquisa: nenhuma dúvida. Extensão: Gabriel trouxe a questão de estágios, solicitando a 47 
desburocratização dos estágios, em relação a pré-requisitos de estágios não obrigatórios, para que 48 
possam ser considerados como estágios obrigatórios. A professora Tatiane falou sobre a solicitação 49 
de retirada da obrigatoriedade de contrato entre empresa e UFLA. Este problema já foi discutido no 50 
Colegiado e será avaliado pela comissão de estágios, com a possibilidade de retirada desta 51 
obrigatoriedade visando a facilitação aos discentes. A professora Camila sugeriu que os discentes 52 
enviem uma solicitação formal por e-mail para a comissão de estágios ou para a coordenação com as 53 
sugestões do que poderia ser melhorado na resolução de estágios para isso ser discutido em reunião 54 
da comissão. O Gabriel questionou se discentes que estão estagiando poderiam de alguma forma 55 
solicitar isenção de presença. A professora Tatiane respondeu que não há essa possibilidade mas que 56 
os discentes podem solicitar exame de suficiência que tem instrução normativa. A professora 57 
explicou brevemente como funciona o exame de suficiência. A discente Bárbara questionou se existe 58 
a possibilidade de estagiar em laboratórios da Engenharia de Materiais da UFLA. A professora 59 
Camila respondeu que sim, que há editais publicados pela UFLA para isso e explicou brevemente 60 
como funciona o edital. Onde cada coordenador de laboratório pode abrir vagas quando há a abertura 61 
de edital, porém não há procura. A professora Camila afirmou que abriu vagas por algumas vezes e 62 
não houve preenchimento. A discente Bárbara afirmou que talvez isso ocorra por falta de divulgação 63 
da possibilidade, afirmando que até então não conhecia a possibilidade, afirmando também a 64 
dificuldade em estagiar em empresas fora da UFLA. A professora Camila sugeriu que quem tem 65 
interesse procure os coordenadores de laboratórios em que há interesse e solicite a abertura de vagas 66 
quando houver abertura de edital. A discente Bianca questionou quando são publicados estes editais 67 
e que também não tinha conhecimento desta possibilidade. A professora Camila falou que não estava 68 
tendo estágios devido a pandemia mas ela irá verificar as datas e repassar as informações aos 69 
discentes. A professora Tatiane abriu a palavra para todos os professores presentes. O professor 70 
Osmar fez o apontamento que está satisfeito com a evolução do curso, o que foi reivindicado na 71 
última reunião foi melhorado. A professora Tatiane também falou que está satisfeita com a evolução 72 
do curso e se mantém disponível para futuros questionamentos, bem como está fazendo divulgações 73 
no campus virtual da coordenação. Gabriel questionou quando será publicada a decisão sobre o 74 
período 2021.2. A professora Tatiane não tem esta informação. Professor Joaquim reafirmou que 75 
depende da ação da PROPLAG para definição do próximo período. A discente Bárbara agradeceu 76 
pelos esclarecimentos e parabenizou pelas melhorias do nosso curso. A Bianca concordou.  Não 77 
havendo nada mais a ser discutido, às quatorze horas e cinquenta minutos a reunião foi encerrada e 78 
eu, Tatiane Michele Popiolski, lavrei a presente ata a qual após lida e aprovada será assinada por 79 
mim e demais membros presentes.  Lavras, dois de dezembro de dois mil e vinte e um. XXXXXXX 80 


