
                                                                                                             

 

ATA DA 48ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 
MATERIAIS REALIZADA EM 

 
Aos vinte e um dias do mês de janeir1 
três minutos realizou-se a quadragésima 2 
Engenharia de Materiais, com a presença dos professores3 
Souza Santos, Leonardo Sant’Ana Gallo4 
Machado Reis e da representante 5 
reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on6 
(meet.google.com/pwr-xhhk-idz), em consonância à Portaria da Reitoria 7 
2020, alterada pela Portaria da Reitoria nº 247, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre o Trabalho 8 
Remoto, como medida de prevenção da disseminação do coronavírus (COVID9 
iniciou por solicitar inserção de po10 
se então a seguinte pauta: 1 - Aprovação da ata anterior11 
Reunião. A ata foi apreciada e, não havendo nada a acrescentar ou alterar, 12 
se aprovasse a ata e o discente Gabriel13 
referendum. A Prof.ª Tatiane apresento14 
aluna Thaís Simões Taveira, que fez trancamento geral do c15 
França. Segunda solicitação foi de mérito acadêmico, porém os alunos interessados 16 
Almeida Freire e Raphael Henrique Silva Fuzzato) 17 
haverá aluno contemplado. Terceira solicitação foi de aproveitamento de disciplinas cursadas pela 18 
discente Luana Grott Ribeiro, transferida da Unilavras. Uma disciplina foi indeferida, porém as 19 
demais solicitadas por ela foram aproveitadas. Quarta solicitação foi a aprovação de mobilidade 20 
acadêmica do discente Saint Clair Duarte Coelho.  21 
aprovado. A discente Sofia Baldoni Baúti solicitou regime diferenciado para faze22 
acadêmica e cursar a disciplina Estágio Supervisionado 23 
Prof.ª Camila propôs que se aprovasse24 
aprovados por unanimidade. 25 
3 - Caso omisso de CCC – Guilherme26 
caso, que foi lido pela Prof.ª Tatiane27 
tendo entrado com recurso. O aluno tem 2 reingressos na UFLA (ingresso inicial em 2013 na 28 
Medicina Veterinária, em 2014 ingressou na Engenharia de Materiais e novamente em 2017 29 
ingressou na Engenharia de Materiais). O aluno apresentou as atividades totais feitas bem como seus 30 
certificados, porém nem todos são de atividades realizadas n31 
exige. O Prof. Osmar apresentou seu parecer favorável ao discente. 32 
a opinião apresentada pelo Prof. Osmar.33 
como a técnica Hélvia, a Prof.ª Camila34 
recurso do aluno e o discente Gabriel apoiou35 
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janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às 

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

Leonardo Sant’Ana Gallo e Camila Soares Fonseca, do representante discente Gabriel 
da representante dos técnicos administrativos Hélvia Mara Ribeiro Salgado

reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on
), em consonância à Portaria da Reitoria 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
iniciou por solicitar inserção de ponto de pauta, que seria a alteração das normas de estágio. 

Aprovação da ata anterior. A Prof.ª Tatiane compartilhou a ata da 47ª 
Reunião. A ata foi apreciada e, não havendo nada a acrescentar ou alterar, o Prof.

discente Gabriel apoiou. A ata foi aprovada por unanimidade. 
A Prof.ª Tatiane apresentou as aprovações ad referendum. Foi apresentado o caso da 

aluna Thaís Simões Taveira, que fez trancamento geral do curso para aproveitamento de estágio na 
França. Segunda solicitação foi de mérito acadêmico, porém os alunos interessados 
Almeida Freire e Raphael Henrique Silva Fuzzato) não apresentaram a documentação e, assim, não 
haverá aluno contemplado. Terceira solicitação foi de aproveitamento de disciplinas cursadas pela 
discente Luana Grott Ribeiro, transferida da Unilavras. Uma disciplina foi indeferida, porém as 

as por ela foram aproveitadas. Quarta solicitação foi a aprovação de mobilidade 
acadêmica do discente Saint Clair Duarte Coelho.  O plano de estudos apresentado pelo aluno foi 
aprovado. A discente Sofia Baldoni Baúti solicitou regime diferenciado para faze

e cursar a disciplina Estágio Supervisionado - PRG234. Sua solicitação foi aprovada
rovassem os ad referendum e a técnica Hélvia apoiou

Guilherme Antônio Carvalho da Cruz. O discente apresentou seu 
caso, que foi lido pela Prof.ª Tatiane. O aluno teve seu pedido inicial indeferido pelo colegiado, 
tendo entrado com recurso. O aluno tem 2 reingressos na UFLA (ingresso inicial em 2013 na 

cina Veterinária, em 2014 ingressou na Engenharia de Materiais e novamente em 2017 
ingressou na Engenharia de Materiais). O aluno apresentou as atividades totais feitas bem como seus 

, porém nem todos são de atividades realizadas no último ingresso
. O Prof. Osmar apresentou seu parecer favorável ao discente. A Prof.ª Tatiane concordou com 

apresentada pelo Prof. Osmar. O discente Gabriel concordou também com o exposto
a Prof.ª Camila e o Prof. Leonardo. O Prof. Osmar propôs que se

recurso do aluno e o discente Gabriel apoiou. Foi aprovado por unanimidade.
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, com início às onze horas e 
Colegiado de Curso de Graduação em 
Tatiane Michele Popiolski, Osmar de 

e Camila Soares Fonseca, do representante discente Gabriel 
Hélvia Mara Ribeiro Salgado. A 

reunião foi realizada de forma remota, utilizando a plataforma on-line Google Meet 
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 Prof.ª Tatiane 

nto de pauta, que seria a alteração das normas de estágio. Seguiu-
A Prof.ª Tatiane compartilhou a ata da 47ª 

Prof. Osmar propôs que 
ata foi aprovada por unanimidade. 2 - Ad 

u as aprovações ad referendum. Foi apresentado o caso da 
urso para aproveitamento de estágio na 

França. Segunda solicitação foi de mérito acadêmico, porém os alunos interessados (Leonardo 
não apresentaram a documentação e, assim, não 

haverá aluno contemplado. Terceira solicitação foi de aproveitamento de disciplinas cursadas pela 
discente Luana Grott Ribeiro, transferida da Unilavras. Uma disciplina foi indeferida, porém as 

as por ela foram aproveitadas. Quarta solicitação foi a aprovação de mobilidade 
O plano de estudos apresentado pelo aluno foi 

aprovado. A discente Sofia Baldoni Baúti solicitou regime diferenciado para fazer mobilidade 
. Sua solicitação foi aprovada. A 

a técnica Hélvia apoiou, tendo sidos 

O discente apresentou seu 
. O aluno teve seu pedido inicial indeferido pelo colegiado, 

tendo entrado com recurso. O aluno tem 2 reingressos na UFLA (ingresso inicial em 2013 na 
cina Veterinária, em 2014 ingressou na Engenharia de Materiais e novamente em 2017 

ingressou na Engenharia de Materiais). O aluno apresentou as atividades totais feitas bem como seus 
esso, que é o que a norma 

A Prof.ª Tatiane concordou com 
O discente Gabriel concordou também com o exposto, bem 

propôs que se aprovasse o 
. Foi aprovado por unanimidade. 4 – Alteração na 



norma de estágio da Engenharia de Materiais. O Prof. Leonardo apresentou as solicitações de 36 
alteração da norma. Foram discutidas as alterações pelos membros do colegiado. Das propostas 37 
apresentadas anteriormente pelo Prof. Leonardo em documento encaminhado aos membros do 38 
colegiado, toda as alterações foram aprovadas. Uma última alteração, apresentada por e-mail do Prof. 39 
Alfredo ao Prof. Leonardo, não constante no documento inicialmente apresentado, foi rejeitada. Essa 40 
alteração constava alterar o artigo 11º, retirando a obrigatoriedade de o aluno estar ao menos no 6º 41 
período para que pudesse cursar o estágio não obrigatório. A Prof.ª Tatiane argumentou de maneira 42 
contrária, explicando que, antes do 6º período, o aluno não está definitivamente matriculado na 43 
Engenharia de Materiais, mas sim na ABI, cabendo então ao seu coordenador avaliar o caso, e não a 44 
coordenação da Engenharia de Materiais. A técnica Hélvia propôs então que se aprovasse o 45 
documento como apresentado pelo Prof. Leonardo e o Prof. Osmar apoiou. A proposta foi aprovada 46 
por unanimidade. 5 – Assuntos Gerais. O discente Gabriel perguntou se havia alguma informação 47 
sobre a posição da UFLA sobre o retorno das aulas presenciais. A Prof.ª Tatiane disse que ainda não 48 
há posicionamento da universidade, que ainda está recolhendo informações sobre a vacinação de 49 
discentes, docentes e técnicos-administrativos. Foi discutido também a adesão dos discentes sobre o 50 
III Ciclo de Palestras on-line da Engenharia de Materiais. O Prof. Leonardo, organizador do evento, 51 
expressou sua opinião sobre a baixa participação dos alunos, que ainda diminuiu no decorrer da 52 
semana de evento. Não havendo nada mais a ser discutido, às onze horas e quarenta e sete minutos a 53 
reunião foi encerrada e eu, Leonardo Sant’Ana Gallo, lavrei a presente ata a qual após lida e 54 
aprovada será assinada por mim e demais membros presentes.  Lavras, vinte e um de janeiro de dois 55 
mil e vinte e dois. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 56 
 57 

Lavras, 21 de janeiro de 2022 58 


