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FACULDADE DE ENGENHARIA

Ata de Reunião
Local
Colegiado de Engenharia de Materiais
Sala 23 - FAENG
Objetivo
Reunião Ordinária - 07/2012
Participantes
Afonso Plaza Luiz de Carvalho
Justificou

Data/Hora
02/10/2012 – 17h30
Relator
Lorenzo De Micheli
Assinatura

André Luiz Molisani
Andréa Dias Quintão dos Santos

Ausente

Artur Ferreira de Toledo

Ausente

Claudemir José Papini
Edison Marcelo Serbino

Ausente

Edvaldo Luis Rossini
Elenilton Vieira Godoy

Ausente

Flávia Gerjoi Bezerra

Ausente

Gustavo Spina Galdencio de Almeida
Hamilton Magalhães Viana

Ausente

Lorenzo De Micheli
Luis Kosminsky

Ausente

Magno Augusto Pataro Redivo
Manuel Filgueira Barral

Justificou

Marco Antônio Colosio

Ausente

Mauri José Guerra

Justificou

Mauricio Bernadino Magro
Orlando Merschmann Junior
Regina Maria de Almeida Neves

Justificou

Roberta Monteiro de Mello

Justificou

Roberto Antonio Bezerra Junior

Ausente

Sivoney Ferreira de Souza

Justificou

Waldemar Wysocki
Representantes Técnico-Administrativo

Justificou

Carla Gonçalves da Silva
Representantes Discentes

Justificou

Cleber Lucius da Costa
Fernando Venceslau
Felipe Zanella Viveiros
Pauta
1. Divulgação do Curso de Engenharia de Materiais no Ciclo Básico.
2. Site de Materiais.
3. Sistema de avaliação: P1 e P3.
4. Laboratórios.
5. Orçamento 2013.
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6. Centro Tecnológico/Linha conceitual dos Colegiados.
7. Diários de Classe/chamada.
8. Dez anos de FAENG: 18/02/2013.
9. MEMO PROGRAD 690: Proposta de alteração do horário de aula.
10. Novo Regimento (Formação dos colegiados, notas a partir de 2013, pré-requisitos).
11. Outros.
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Assuntos Abordados
Aos dois dias do mês de outubro de 2012, reuniram-se às 17h:30 na sala 23 do prédio I
da FAENG os professores: André Luiz Molisani, Claudemir José Papini, Edvaldo Luis
Rossini, Gustavo Spina Galdencio de Almeida, Lorenzo De Micheli, Magno Augusto
Pataro Redivo, Mauricio Bernardino Magro, os representantes discentes Cleber Lucius da
Costa, Fernando Venceslau e Felipe Zanella Viveiros e Técnica Administrativa Carla
Gonçalves da Silva. Justificaram a ausência: Afonso Plaza Luiz de Carvalho, Manuel
Filgueira Barral, Mauri José Guerra, Regina Maria de Almeida Neves, Roberta Monteiro
de Mello, Sivoney Ferreira de Souza e Waldemar Wysocki. 1. Divulgação do Curso de
Engenharia de Materiais no Ciclo Básico. A apresentação do curso para os alunos do
Ciclo Básico será realizada a partir de 02/10/2012.
O discente Fernando reclama do número mínimo de alunos para a abertura do curso de
Engenharia no matutino. Disse que na época de sua matricula no curso de Engenharia de
Materiais, que pretendia realizar no matutino, foi sugerido que ele fizesse FEI. O discente
Cleber disse que a informação do número mínimo de alunos para a abertura do curso não
esta claro no vestibular. 2. Site de Materiais. O Prof. Lorenzo sugere que seja feita uma
comissão para discutir o conteúdo do site de Engenharia de Materiais. Os professores
concordam em enviar proposta via e-mail e posteriormente marcar um encontro para
finalizar a discussão. O discente Cleber sugere a contratação de um profissional de
marketing e divulgação em jornais e revistas. O Prof. Magno diz que é necessário um
trabalho profissional com a produção de vídeos com depoimentos de alunos, professores
e profissionais da área. Sugere também a criação do Facebook da Engenharia de
materiais. O Prof. Mauricio diz o site deve conter: quadro de professores, currículo lattes,
trabalhos dos TCCs dos alunos, publicações, depoimento de ex-alunos, etc. Prof. André
relata sua experiências em outras instituições, diz que o curso de Engenharia de Materiais
é relativamente novo e que as dificuldades com o números de alunos é enfrentada por
todos. 3. Sistema de avaliação: P1 e P3. O Prof. Lorenzo apresenta duas propostas de
sobre o sistema de avaliação. Proposta 1: As disciplinas com 4 h/a fariam provas
bimestrais, enquanto as disciplinas com 2 h/a fariam provas semestrais. Proposta 2: Fazer
P1 e P3 no estilo ENADE, com questões que envolvessem todos as disciplinas e a nota
valeria para todos (Ex.: duas questões para cada disciplina). Um dos problemas levantado
pelos professores é que o sistema atual de avaliação necessita de um número excessivo
de dias para sua aplicação. O Discente Cleber sugeriu que aja um melhor planejamento
das atividades que consomem dias letivos, foi dado como exemplo que este ano o inicio
das aulas foi adiado duas vezes, e que no mês de Agosto/Setembro houve duas semanas
onde não foram ministradas aulas normais. O Prof. Mauricio vê problemas no
aproveitamento dos alunos com provas semestrais, como já ocorrido no passado. Sugere
aplicar uma avaliação “tipo Enade” valendo como nota de atividade. O discente Felipe diz
que provas semestrais são “muito pesada”, difulcando para a maioria dos alunos
trabalhadores. O Prof. Orlando diz que os problemas do sistema de avaliação são
consequências do sistema anual. 4. Laboratórios. O Prof. Lorenzo informa que: foi
aprovado o orçamento do conserto do DSC; será feita uma licitação para troca do IR por
outro aparelho usado com garantia; foi pedido a compra da bomba hidráulica e de um
destilador para o UV; foi solicitado a compra do fluido de corte. A máquina de tração
continua quebrada. O molde da injetora está quase pronto. O Prof. Claudemir disse que
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esta sendo providenciada a uma doação de uma prensa de compactação de pós e que a
implantação de uma “Laboratório de pós” está sendo negociada com uma empresa
(Doação). 5. Orçamento 2013. O Prof. Lorenzo solicita novamente a todos o envio de
pedidos de compras, reparos, instações, etc, para compor o orçamento 2013. Esse
pedido foi solicitado a todos por e-mail e apenas dois professores responderam. 6. Centro
Tecnológico/Linha conceitual dos Colegiados. O Professor Mauricio Magro é o
representante do CT na FAENG. Quais são os serviços que os professores do colegiado
podem oferecer? O Prof. Orlando pergunta como será o pagamento dos professores? O
Prof. Lorenzo disse que a Profa. Márcia Laporta informou que o pagamento seria por
horas trabalhadas, remuneradas pela hora/aula do professor doutor. O Prof. Mauricio
solicita que a manifestação dos professores que pretendem prestar serviços e quais os
tipos de serviços serão disponibilizados. Todos os professores presentes dizem que é
muito complicado o oferecimento de serviços sem a presença de um técnico para operar
os equipamentos e fazer a manutenção dos mesmos. O discente Cleber complementa
que a maioria das empresas exigem a certificação do serviço. O Prof. Magno sugere o
investimento em maquinário. 7. Diários de Classe/chamada. O Prof. Lorenzo lembra que
os diários de classe não podem sair da faculdade e devem ser devolvidos à secretaria. Os
assuntos abordados na aula devem ser lançados diariamente. O discente Cleber reclama
que no inicio do ano não tinha diário e que as faltas dos alunos deveriam ser divulgadas
no mural. Foi citado pelo Prof Orlando, e confirmado pelos discentes presentes, que as
presenças neste ano começaram a ser contabilizadas com listas na P1. O discente Cleber
disse que de acordo com o Regimento vigente nas competências do secretário, as notas
e faltas devem ser computadas e divulgadas no mural da faculdade no fechamento de
cada mês. Esta atividade nunca ocorreu devidamente, sendo que as faltas foram
liberadas este ano no novo portal a partir de agosto e existe matérias onde as notas não
estão divulgadas ainda, segundo Cleber. 8. Dez anos de FAENG: 18/02/2013. Será
realizada no dia 18 de fevereiro de 2013 a Festa de 10 anos da FAENG. 9. MEMO
PROGRAD 690: Proposta de alteração do horário de aula. A PROGRAD sugere a
discussão de retirada de aulas aos sábados com o seguinte horário: Matutino (7h30 –
12h00, sem aulas aos sábados), Noturno (18h40 – 23h00, sem aulas aos sábados). Após
discussão o colegiado decide não alterar o horário. 10. Novo Regimento (Formação dos
colegiados, notas a partir de 2013, pré-requisitos). O Prof. Lorenzo pede que todos
leiam os novos regimentos. Os alunos perguntam se o regimento aprovado tem validade
para eles ou somente para os ingressantes. Os professores respondem que o regimento
tem validade para todos. Os alunos questionam o porquê deste regimento ser válido para
todos os alunos já matriculados. Questionam também a falta da discussão mais ampla do
regimento, dentro do colegiado, antes de sua aprovação. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 19h20 e eu, Lorenzo De Micheli, secretário ad hoc, lavrei a
presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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