
ATA DA 3ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 1 
ENGENHARIA DE MATERIAIS. Atendendo a convocação para a reunião, com pauta 2 
específica, do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais, no dia vinte e sete de 3 
março de dois mil e treze (27/03/2013), às dez horas e dez minutos (10h10min.), na Sala de 4 
Reunião do EMC, estiveram presentes, Sônia Maria Hickel Probst representando o 5 
presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE), Celso Fernandes Peres, Milton dos 6 
Santos Braitt, Paulo Henrique Bodnar, Rafael Gomes Nunes Silva, Rafael Paiotti 7 
Marcondes Guimarães e Misleine Aparecida de Castro. A profa. Sônia deu por iniciada a 8 
sessão.  Item 1 - Definir a Estratégia do Diagnóstico do Curso - Inicialmente foi 9 
relembrado da reunião anterior o público alvo da pesquisa: os alunos, os egressos, os 10 
professores e os chefes de departamentos, sugerida pelo prof. Guilherme. A profa. Sônia 11 
contou que na época da criação do curso, fizeram uma consulta de viabilidade de um curso 12 
trimestral ao DAE, tendo como posição que a parte administrativa teria que se adequar a 13 
parte acadêmica. A profa. Sônia também sugeriu que no lugar da consulta aos chefes de 14 
departamento, seja aplicado o questionário a todos os professores do EMC e aos 15 
professores de outros departamentos que ministraram aula nos últimos 2 anos, para o Curso 16 
de Materiais tendo sido lembrado pelo prof. Milton que a situação, em relação aos  chefes 17 
de departamento, é a mesma  que a do DAE, onde a parte administrativa tem que se 18 
adequar a parte acadêmica. O prof. Celso Peres reafirmou a importância de sabermos de 19 
dados significativos, de abordarmos a questão da trimestralidade e do número de estágios. 20 
A aluna Misleine disse que o questionário só vai revelar o que já sabemos. A profa. Sônia 21 
observou que no levantamento feito pelo CAMAT em nenhum momento viu os alunos 22 
questionarem sobre a volta da semestralidade e considera o curso cooperativo, como um 23 
ponto forte. O prof. Milton Braitt, apresentou uma sugestão de sequencia de disciplinas, 24 
oferecidas pelo departamento de MTM, que facilitariam o processo de ensino aprendizagem 25 
dos alunos de Materiais, afirmando que não seria criada nenhuma nova  disciplina, mas que 26 
seriam ofertadas as já existentes. O propósito da sugestão é alternar disciplinas teóricas e 27 
práticas e ainda abordar conteúdos que hoje fazem falta no currículo do curso. 28 
Apresentação em anexo. O prof. Celso Peres, opinou sobre a disciplina de cálculo 29 
condensada em 16 aulas de 50 minutos em 14 semanas, o aluno não tem um tempo para 30 
maturar o conhecimento. Lembrou também que na Alemanha o professor passa pela 31 
indústria antes de ir para o ensino. Item 2 - Elaborar o questionário a ser submetido a cada 32 
público alvo – A profa. Sônia sugeriu que para a elaboração do questionário, para 33 
levantamento do diagnóstico,  fossem preparadas  de 5 a 8 perguntas. Item 3 – Distribuir as 34 
tarefas  – As questões relativas aos professores serão elaboradas pelos profa. Sônia, prof. 35 
Celso Peres e prof. Milton. Aos egressos serão elaboradas pelo prof. Guilherme, Bodnar e 36 
Rafael Paiotti. Aos alunos as questões serão elaboradas pelos acadêmicos: Rafael Nunes, 37 
Rafael Paiotti e Misleine. Aos empresários as questões serão elaboradas pelo prof. 38 
Guilherme e prof. Orestes. Fica agendada uma nova reunião para o dia 10/04/2013 onde os 39 
grupos apresentarão as propostas para deliberação do NDE. Nada mais havendo a tratar, 40 
Sônia Maria Hickel Probst representando o presidente do NDE deu por encerrada a reunião, 41 
às onze horas e trinta minutos (11h 30min.), sendo lavrada a presente ata que será 42 
encaminhada a todos os membros do NDE. Não havendo manifestações no prazo de uma 43 
semana a mesma será aprovada e assinada pelo Presidente do NDE e pelo chefe de 44 
expediente. Florianópolis, 29 de março de 2013. 45 


