
ATA DA 4ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO 1 
DE ENGENHARIA DE MATERIAIS. Atendendo a convocação para a reunião, com 2 
pauta específica, do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais, no dia dez de abril 3 
de dois mil e treze (10/04/2013), às dez horas e dez minutos (10h10min.), na Sala de 4 
Reunião do EMC, estiveram presentes, Guilherme Mariz de Oliveira Barra, Presidente do 5 
Núcleo Docente Estruturante (NDE), Orestes Estevan Alarcom, Ana Maria Maliska, 6 
Márcio Celso Fredel, Milton dos Santos Braitt, Paulo Henrique Bodnar, Rafael Paiotti 7 
Marcondes Guimarães, Misleine Aparecida de Castro e Rafael Gomes Nunes Silva. O prof. 8 
Guilherme deu por iniciada a sessão.  Item 1 – Discussão e homologação das questões para 9 
o Diagnóstico do Curso - Rafael Nunes apresentou as perguntas a serem aplicadas aos 10 
discentes. O prof. Milton sugeriu a mudança o critério de avaliação para cada questão, 11 
como conceito, dividido em: excelente, bom, regular e ruim. A profa. Ana e o prof. Fredel 12 
sugeriram a disponibilização de um campo para os alunos escreverem observações que 13 
acharem pertinentes a cada questão levantada. O prof. Orestes ressaltou a importância do 14 
diagnóstico do curso, sendo o mesmo, um instrumento de planejamento e estruturação do 15 
curso. Não é atribuição do NDE resolver problemas operacionais do curso, uma vez que 16 
estas atribuições são responsabilidades do coordenador e do colegiado. O foco do 17 
diagnóstico é levantar informações para saber se o curso cooperativo satisfaz o mercado. 18 
Devemos primeiro definir os objetivos e depois discutir como operacionalizar. O professor 19 
Fredel sugeriu melhorar algumas questões para serem direcionadas aos alunos, como por 20 
exemplo, verificar se o conteúdo das disciplinas do curso é satisfatório. Em relação aos 21 
estágios, verificar se as atividades desenvolvidas pelos alunos estão relacionadas e 22 
contribuem com a formação do aluno na área de Engenharia de Materiais. O prof. Orestes 23 
salientou que a semestralidade ou trimestralidade está relacionada com o foco do curso em 24 
formar profissionais voltados para o mercado de trabalho ou ser mais científico. Em 25 
seguida, o Prof. Orestes apresentou o questionário a ser aplicado para as empresas. O prof. 26 
Guilherme apresentou rapidamente o questionário aplicado aos egressos, ficando o 27 
questionário dos docentes para a próxima reunião.  Item 2 – Definição dos prazos para 28 
aplicação dos questionários e apresentação dos resultados – Não foi abordado. Nada mais 29 
havendo a tratar, Guilherme Mariz de Oliveira Barra, presidente do NDE deu por encerrada 30 
a reunião, às onze horas e trinta minutos (11h 30min.), sendo lavrada a presente ata que 31 
será encaminhada a todos os membros do NDE. Não havendo manifestações no prazo de 32 
uma semana a mesma será aprovada e assinada pelo Presidente do NDE e pelo chefe de 33 
expediente. Florianópolis, 11 de abril de 2013.  34 


