
ATA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA FÍSICA, REALIZADA NO DIA 
DEZENOVE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um às 14h30min, reuniram-se através da 
plataforma de reuniões online Google Meet os professores Rodrigo Bloot, Henrique César Almeida,
Eduardo do Carmo, Yunier  Garcia Basabe e Dáfni Fernanda Zenedin Marchioro, e a discente 
Juliana Vileirine Ribeiro para a reunião ordinária do Colegiado de Engenharia Física. Ausentes 
estavam o Prof. Rodrigo Santos da Lapa, afastado para tratamento da própria saúde, e a Técnica em 
Assuntos Educacionais Patrícia Borim da Silva Pereira, que estava em período de férias. A pauta da 
reunião é a que segue: 1. Informes; 2. Aprovar de quebra de pré-requisito ad referendum; 3. 
Aprovação dos planos de ensino das disciplinas do semestre 2020.9; 4. Discente Nicolas Molina – 
estágio e TCC. Iniciou-se a reunião com a pauta sendo seguida na ordem colocada anteriormente. 1.
Informes. 1.1 – Posse do colegiado. A Professora Dáfni, atual coordenadora do curso de 
Engenharia Física, informou aos membros presentes que havia sido publicada a portaria que os 
nomeava membros do colegiado  no dia 12/07/2021, no Boletim de Serviço número 57. 1.2 – 
Matrículas. A Prof. Dáfni falou brevemente sobre as matrículas para o período letivo 2020.9. 1.3 – 
Disciplinas sem professor.  A Prof. Dáfni comunicou o colegiado que a disciplina Introdução à 
Probabilidade e aos Métodos Estatísticos teve que ser cancelada por falta de professor da área de 
Estatística, visto o pedido de exoneração no começo de junho do Prof. Luis Albino Teixeira Junior e
a demora do processo de abertura e conclusão de Processo Seletivo para Professor Substituto (PSS).
Além desta disciplina, com a exoneração iminente do Prof. Marco Cavallari, três disciplinas do 
curso ficarão sem professor: Lógica Digital, Eletrônica de Potência e Processamento Digital de 
Sinais. A Prof. Dáfni falou que com relação à Introdução à Probabilidade e aos Métodos 
Estatísticos, cobrou de antemão o ILATIT para que a disciplina seja ofertada no próximo semestre 
letivo com prioridade para a Engenharia Física, e o diretor do ILATIT, Jiam Pires Frigo, mencionou 
a possibilidade de ser ofertada em curso de férias também. Quanto ao caso do Prof. Marco 
Cavallari, ainda não havia solução apresentada pelo ILATIT na data da reunião. 1.4 – 
Uniformização das disciplinas da área da Matemática. A Prof. Dáfni fez um relato sobre a 
reunião que teve com o DENDC e coordenadores dos cursos de Engenharia, além de membros das 
Secretarias de Apoio do ILATIT e do ILACVN sobre problemas com equivalências de disciplinas 
ofertadas pela área da Matemática aos cursos de Engenharia devido à uniformização das disciplinas.
Esses problemas de equivalência, inclusive informou a Prof. Dáfni, haviam causado diversos 
problemas na matrícula para o semestre 2020.9. Ela informou que o DENDC recomendou a 
migração dos discentes para as grades curriculares novas, e a área de matemática apresentaria uma 
proposta de equivalências entre disciplinas novas e antigas. 2. Aprovar quebra de pré-requisito 
ad referendum. A Prof. Dáfni havia enviado uma lista de quebras de pré-requisito que foram feitas 
ad referendum para o colegiado em data anterior à reunião. Foi apresentada a lista para os presentes 
à reunião, explicitando os motivos, e a todas foram aprovadas por unanimidade.  3. Aprovação dos 
planos de ensino das disciplinas do semestre 2020.9. Os planos de ensino das disciplinas do 
semestre 2020.9 foram divididos entre os membros do colegiado para apreciação e decisão sobre 
aprovação. Foi acordado entre todos que os planos que deveriam sofrer modificações e essas 
modificações fossem feitas antes do prazo final para aprovação, estariam automaticamente 
aprovados. Os planos de ensino que não foram aprovados e encontram-se abertos no sistema são: 
EFI0006 – Fluidos, Ondas e Oscilações; EFI0031 – Estrutura e Propriedade dos Materiais; 
GER0009 – Introdução ao Pensamento Científico. 4. Discente Nicolas Molina – estágio e TCC. A 
Prof. Dáfni relatou o caso do discente Nicolas Molina, que está tentando estágio obrigatório no 
Uruguai e gostaria de fazer a disciplina de TCC concomitantemente, mas para tal precisa que o pré-
requisito da disciplina, que é estágio obrigatório, seja quebrado. Após consulta aos membros do 
colegiado, todos foram favoráveis a conceder a quebra de pré-requisito ao discente. Cumprida a 
pauta e nada mais a ser tratado, a reunião se encerrou às 15h40min. 
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