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ATA DA 48ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE
MATERIAIS. Atendendo à convocação para a reunião, com pauta específica, do Curso de
Graduação em Engenharia de Materiais, no dia vinte e quatro de junho de dois mil e
quatorze (24/06/2014), às quatorze horas e quarenta minutos (14h40min.), na Sala de
reunião do EMC, estiveram presentes os professores Guilherme Mariz de Oliveira Barra,
Presidente do Colegiado, Pawel Klimas, representante do FSC, Ruy Coimbra Charão,
representante do MTM, Claudia Sayer, representante do EQA, Sônia Maria Hickel Probst e
secretário Paulo Henrique Bodnar, representantes do EMC. Bruno Rogério Candido, Luiza
Bonin e Paola Giuline Siqueira, representantes discentes. Havendo quórum, o Presidente do
Colegiado abriu a reunião lendo os itens e perguntando aos presentes se gostariam de
inverter a ordem de algum item em pauta. Item 1 - Reconsideração do pedido da aluna
Luiza Bertoldo Benedetti quanto à quebra de pré-requisito – O prof. Guilherme explicou
que o relator era o prof. Paulo Wendhausen, mas que por motivo de viagem não pode ser
contatado. Então, o prof. Guilherme leu o seu parecer, para esclarecer melhor a intenção da
aluna, e também leu o cronograma. Colocado em discussão, a profa. Sônia argumentou que
tinha dúvidas, não tendo opinião formada. O projeto pedagógico do curso prevê que o
aluno deve intercalar os períodos de estágio e fase acadêmica. Portanto, não é recomendado
que o aluno faça 3 estágios consecutivos. A acadêmica Luiza argumentou que se não
defendermos o método do curso outras pessoas não o farão. Mencionou, também, que fez 2
estágios seguidos e já notou a diferença. O secretário Bodnar destacou que pelo cronograma
proposto pela aluna ficaria previsto fazer a 9° fase acadêmica em 2016-1. Desta forma,
como sugerido pela própria aluna, faria a disciplina EMC5717 em 2016-1. O aluno, ao sair
precocemente para intercâmbio, não escuta as sugestões da coordenação. No regresso,
passa os seus problemas para que o curso resolva. O Secretário questiona se neste momento
somos obrigados a atender às demandas do aluno. O prof. Guilherme esclarece que este
pré-requisito não é de conteúdo, e sim para fazer com que o aluno faça os estágios
intercalados. A profa. Sônia disse ao prof. Ruy que já houve quebra para outros alunos para
esta disciplina e que a aluna também já ganhou 2 quebras, da disciplina de Direito e
Metodologia de Projetos. Colocado em votação. Aprovado o parecer de indeferimento
por maioria. Item 2 - Mudança do pré-requisito da disciplina Estágio 2 de EMC5716
(Materiais Poliméricos) para EMC5744 (Processamento de Materiais Poliméricos) – O
prof. Guilherme leu o pedido do prof. Gean Salmoria. Foi explicado que haverá um ganho
acadêmico, já que as disciplinas EMC5716 e EMC5735 (Caracterização de Materiais
Poliméricos) têm bastante ligação de conteúdo e ficariam com os mesmos pré-requisitos,
facilitando serem cursadas concomitantemente. Os acadêmicos também sugeriram alterar o
pré-requisito da disciplina EMC5717 (Materiais Cerâmicos) para EQA5745
(Processamento de Materiais Cerâmicos), como não há problemas de requisito de conteúdo.
Colocado em votação. Foi deferido por unanimidade. Item 3 - Solicitação de retorno de
abandono das alunas Lizandra Ramos e Mirella Alves Leite - Relator Bodnar – O secretário
Bodnar leu o parecer (em anexo) do pedido de retorno das alunas, afirmando que, por sua
experiência, achava melhor indeferi-lo. A professora Sônia achou que o secr. Bodnar estava
sendo muito rígido. O Secretário alegou que isto sempre acontece, que os alunos recebem
e-mail lembrando-os de que precisam manter vínculo com a instituição de ensino enquanto
estiverem fora do país, porém frequentemente se esquecem de fazê-lo. O esquecimento das
alunas gerou a abertura de mais 2 vagas de transferência externa, aumentando o trabalho
para a coordenação do curso. A professora Sônia declara que é preciso criar um método
para que isto não ocorra mais. Colocado em votação. Foi deferido em favor das alunas
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por maioria. Item 4 – Pedido para interrupção das aulas ou que os alunos com certificados
tenham suas faltas justificadas – CECEMM – Relator prof. Guilherme - A professora Sônia
afirma que não podemos fazer a liberação dos alunos. Sugere, ainda, que o colegiado do
curso recomende que não sejam marcadas provas nesses dias. O prof. Guilherme sugere o
mesmo. A coordenadoria do curso encaminhará e-mail aos professores. Item 5 – Assuntos
Gerais – Relator prof. Guilherme – Há 3 meses fomos comunicados que nosso curso está
somente com o projeto pedagógico que foi aprovado pela Câmara de Ensino no início do
curso. Após a mudança curricular, o novo projeto ainda não passou pela Câmara. O secr.
Bodnar disse que quando o curso tem nota boa no ENADE, o MEC não se preocupa com
isto. Mas, como o nosso curso sofreu alterações, devemos levar novamente à apreciação e,
para isto, é necessário criar a disciplina de Relação Étnico Raciais dentro do currículo do
curso. Havendo sido cumprida a pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, às quinze
horas e quarenta minutos (15h40min.), sendo lavrada a presente ata que, após encaminhada
por correspondência eletrônica aos presentes a reunião, em não havendo manifestação no
prazo de uma semana, será considerada aprovada e assinada pelo Presidente do Colegiado e
pelo chefe de expediente. Florianópolis, 24 de junho de 2014.

