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AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM.......................

 Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, os membros do Colegiado
do Curso de Engenharia Física, reuniram-se por meio da plataforma digital google

 meet, em virtude das ações para combate ao Covid-19. A Coordenadora do curso,
Professora Dafni Marchioro, deu início a reunião às 14h30. Estiveram presentes os
seguintes membros: Professor Rodrigo da Lapa, Professor Rodrigo Bloot, Professor
Eduardo do Carmo, Professor Henrique Almeida, TAE Ligia da Fre Winkert e
Discente Juliana Vileirine Ribeiro. A TAE Giseli Ficher da Penha acompanhou a

  reunião como ouvinte. Com quórum legal, a Coordenadora abriu a sessão. 
INFORMES: 1 - Professora Dafni informou sobre a distribuição das 03 disciplinas do
Professor Marco Cavalari, o qual fora redistribuído para outra instituição. Destacou
que o Ilatit já definiu outro docente para assumir as disciplinas - Rodrigo Guarizi. 2 -
Professora Dafni informou sobre os ajustes necessários no edital de reopção /
transferência, que já foram executados; 3  Professora Dafni informou sobre a-
necessidade de substituição da servidora TAE Patricia Borim da Silva Pereira no
apoio ao curso, visto sua remoção para outra instituição. Destacou que a função será
exercida pela Servidora Giseli Fischer da Penha, que também assumirá a titularidade
na representação TAE no Colegiado do curso; 4 - Professora Dafni registrou a
existência de três planos de ensino em aberto, e destacou as insistentes cobranças
feitas por e-mail aos responsáveis. Professor Henrique ressaltou que não havendo
aprovação do plano de ensino, o docente responsável fica impedido de encerrar a

 disciplina. Todos cientes desta condição; PAUTAS: 1 - Professora Dafni apresentou
a proposta de equivalência das disciplinas de matemática para o curso de
Engenharia Física feita pela área de Matemática, considerando-se a grade antiga e
atual. Destacou que há proposta de equivalência também para os alunos que
optarem por manter-se na grade antiga apenas. Explicou que as propostas foram
discutidas em conjunto com o DENDC, e que após aprovação será implantada no

 SIGAA para atualização automática - Todos de acordo - APROVADO; 2 - Professora
Dafni apresentou a proposta do DENDC para equivalência das disciplinas de
matemática entre os cursos de Engenharias. Da mesma forma, as equivalências

 serão implantadas no SIGAA. Todos de acordo - APROVADO; o3 - Process
23422.0011683/2021-33 - Solicitação de equivalência de disciplinas - ELIAS
MARCELO VERA MEAURIO - Considerando-se a decisão anterior em relação as
disciplinas de matemática, entendeu-se automaticamente aprovada a solicitação -
todos de acordo - APROVADO; 4 - Processo 23422.0012028/2021-30 - Solicitação
de equivalência de disciplinas - BRUNO OZIEL FERNANDEZ - Considerando-se a
decisão anterior em relação as disciplinas de matemática, entendeu-se
automaticamente aprovada a solicitação - todos de acordo - APROVADO; 5 -



Processo 23422.011778/2021-87 - Solicitação de dispensa por extraordinário saber -
MAURO QUEIROZ NOOBLATH NETO - Após consulta ao regramento interno -
Resolução Cosuen nº 32 de 2017 - optou-se por consultar os docentes da área
correspondente à solicitação, bem como o docente responsável pela disciplina em
questão, para adequada definição da banca necessária para aplicação do exame.
Todos de acordo com o encaminhamento. 6 - Processo 23422.0011726/2021-36 -
Solicitação de dispensa por extraordinário saber - BRUNO H DOURADO MACEDO -
Professora Dafni apresentou a demanda, e o Professor Rodrigo da Lapa se
prontificou a aplicar a prova de extraordinário saber ao aluno. A definição do
cronograma será ajustada entre aluno e docente, estando a solicitação previamente
aprovada por este colegiado. Todos de acordo - APROVADO; Em continuidade,
Professora Dafni comentou sobre o processo de renovação do NDE, que depende do
ajuste na composição e recondução dos membros, conforme resoluções Consun 13
e 22/2013; Professora Dafni apresentou também a necessidade de registro do
Professor Rodrigo da Lapa como coordenador de estágios do curso, estando todos

 cientes do encaminhamento. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a
reunião às 15h30, da qual eu Lígia da Fré Winkert, lavrei a presente ata, que uma
vez aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.

(Assinado digitalmente em 06/08/2021 11:12)
DAFNI FERNANDA ZENEDIN MARCHIORO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE

CENGFIS (10.01.06.03.04.04.02)
Matrícula: 1545571

(Assinado digitalmente em 05/08/2021 20:42)
EDUARDO DO CARMO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1925956

(Assinado digitalmente em 10/08/2021 10:04)
HENRIQUE CESAR ALMEIDA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1023132

(Assinado digitalmente em 05/08/2021 14:41)
LIGIA DA FRE WINKERT

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE

DAILACVN (10.01.06.03.04.01)
Matrícula: 2150223

(Assinado digitalmente em 10/08/2021 17:10)
RODRIGO BLOOT

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1836489

(Assinado digitalmente em 06/08/2021 09:17)
RODRIGO SANTOS DA LAPA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1718707

(Assinado digitalmente em 06/08/2021 15:27)
JULIANA VILEIRINE RIBEIRO

DISCENTE
Matrícula: 2015101000006405

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e5 2021 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 05/08/2021

o código de verificação: 5ae69629ff


