
MEMÓRIA DA 6° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
FÍSICA

Reunião: Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Física

Data: 06/09/2021 Horário: 14h30

Organização da 
reunião:

Coordenação do curso de  
Engenharia Física

Local: https://meet.google.com/siv-pckp-ixz

1. Objetivos

Informes:

1) Portaria do NDE – Foi publicada a portaria, os membros são: Prof. Eduardo do Carmo, Prof. Rodrigo Santos
da Lapa, Prof. José Ricardo Salgado, Prof. Rodrigo Basso e Profa. Dafni Fernanda Zenedin Marchioro 
2) Extraordinário saber – Mauro Nooblath – O Prof. Daniel Luiz Nedel ficou responsável por entregar a prova 
na data de hoje, dando um tempo para ser respondida para depois ser corrigida.
3) Comissão de uniformização – comissão criada no ILATITI, dentro do CITI, onde a profa. Dafni será a 
representante do curso de Engenharia Física, com um prazo até dezembro para analisar algumas disciplinas 
específicas das engenharias e definir algumas mudanças, após passar pelo NDE e pelo colegiado do curso.
4) Preenchimento planilha PROGEPE – A Profa. Dafni preencheu conforme dados do SIGAA e também enviou
e-mail para as áreas de engenharia de energias, de materiais e civil.
5) Migração de grade curricular – passar os alunos da grade antiga para a nova, indicado pelo DENDC, para 
minimizar problemas futuros com equivalência de disciplinas. Já foi enviado uma notificação aos discentes 
perguntando se gostariam de permanecer na grade antiga ou não, pois no dia 10/09 todos os alunos serão 
migrados para a grade nova.

Pauta:

1) Processos de equivalência ad referendum:

- processo 23422.012094/2021-91 – Juliana Vileirine Ribeiro – aprovado por unanimidade.
- processo 23422.012648/2021-71 – Daniel Victor da Silva Cardoso - aprovado por unanimidade.
- processo 23422.012603/2021-25 – Fiorela Dueñas Machaca- aprovado por unanimidade.

2) Processos de equivalência

- processo 23422.013757/2021-04 - Daniel Victor da Silva Cardoso-  a Profa. Dafni irá devolver o parecer para 
a comissão de química e pedir para adequarem a análise deles para a Resolução Cosuen nº32/2017
- processo 23422.013859/2021-63 – Patrícia Oliveira Montanger- aprovado por unanimidade.
- processo 23422.013742/2021-21 - Daniel Victor da Silva Cardoso- aprovado por unanimidade.

3) Processo 23422.014087/2021-18 – trancamento de disciplina fora do prazo – Caio Ramos Ballarin – após 
discutirmos sobre o assunto, ficou decidido conceder o trancamento de disciplina fora do prazo para o 
discente, votado favoravelmente por unanimidade.

4) Resultado do pedido de extraordinário saber - processo 23422.011726/2021-36 - Bruno Henrique Dourado 
Macedo – não houve mérito na prova de extraordinário saber e o discente não entrou com recurso. O 
colegiado aprovou a avaliação do Prof. Rodrigo.

5) Aprovação dos planos de ensino de GER0009 - Introdução ao Pensamento Científico e EFI0006 - Fluidos,
Ondas e Oscilações  – foram reavaliados  e estavam cumpridos  os  pedidos  de  adequação  -  o  colegiado
aprovou por unanimidade.



6) Processos de trancamento total de curso

- processo 23422.014098/2021-12 – Karen Estefany Mantilla Urquijo – aprovado por unanimidade.
- processo 23422. 013080/2021-47 – Romildo da Cruz Marques – a Profa. Dafni ficou de enviar um e-mail para
o discente, questionando o pedido de trancamento, sugerindo o cancelamento de curso.
- processo 23422.013074/2021-15 – Ali Jacob Choquehuanca Mayhua – aprovado por unanimidade.
- processo 23422.013073/2021-42 – Giovana Santana Lemanski – aprovado por unanimidade.

7) Discussão sobre oferta de disciplinas experimentais presenciais -  a Profa. Dafni ficou de fazer um 
levantamento de quais disciplinas são experimentais e consultar as áreas para saber qual a possibilidade 
dessas disciplinas serem ofertadas presenciais ou não e voltaríamos a discutir em colegiado.

8) Discussão sobre oferta de disciplina no período de férias – o Prof. Eduardo teve que sair da reunião, 
mesmo assim teve quórum e foi votado 3 contra e  1 abstenção. Foi decidido não ofertarmos disciplina de 
férias.

9) Discussão sobre composição de banca de TCC – Foi decidido que seriam três membros: um docente 
orientador que seja da Unila e mais dois a critério do orientador, podendo ser externo também. Aprovado por 
unanimidade.

10) Atividades complementares – julgamento (126 pendentes)-  a Profa. Dafni ficou de avaliar primeiro as 
atividades dos formandos, na sequência dos mais antigos e assim por diante. E ficou de verificar se essa 
análise seria somente da coordenação ou do colegiado.

Membros que justificaram a ausência:  Rodrigo Santos da Lapa, Henrique César  Almeida e Yunier Garcia
Basabe.

2. Presentes 

Nome

Profa. Dafni Fernanda Zenedin Marchioro 

Prof. Eduardo do Carmo

Prof. Rodrigo Bloot

Téc. Adm. Giseli Hiromi Veroneze Matsuoka Fischer da Penha

Discente Juliana Vileirine Ribeiro

Discente Bruno Henrique Dourado Macedo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 06/09/2021

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 16/2021 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 16:12 )
DAFNI FERNANDA ZENEDIN MARCHIORO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CENGFIS (10.01.06.03.04.04.02)

Matrícula: 1545571

 (Assinado digitalmente em 14/09/2021 17:18 )
EDUARDO DO CARMO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1925956

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 16:07 )
GISELI HIROMI VERONEZE MATSUOKA FISCHER

DA PENHA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 2139053

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 17:36 )
RODRIGO BLOOT

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1836489

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 17:08 )
BRUNO HENRIQUE DOURADO MACEDO

DISCENTE

Matrícula: 2020101000002543

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 17:05 )
JULIANA VILEIRINE RIBEIRO

DISCENTE

Matrícula: 2015101000006405
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