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 Aos treze dias do mês de outubro 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, 
Professor Yunier basabe TAE Ligia da Fre Winkert e Discente Juliana Vileirine Ribeiro e

 como ouvinte o Discente Bruno H D Macedo. Com quórum legal, a Coordenadora abriu a
sessão.  1 -INFORMES:  Professora Dafni informou sobre seu período de férias e dos
encaminhamentos que devem ocorrer neste período de matrícula. Destacou a necessidade de
observar os casos de quebra de pré requisito, os quais passarão para ratificação do Colegiado.

 Todos ciente e de acordo.  - Disciplinas de laboratório na forma presencialPAUTAS: 1  - 
Professora Dafni informou que consultou as áreas e os docentes responsáveis pelas disciplinas
práticas para verificar sobre a oferta deste componentes neste período de atuação híbrida.
Professor Henrique exemplificou a situação da área de química, que tem atuado no formato
híbrido e que vem sendo satisfatório o resultado. A discente Juliana solicitou que o
planejamento de retorno das aulas práticas presenciais seja divulgado aos alunos, visto que
muitos não estão na cidade neste período. Como encaminhamento, a Professora Dafni
consultará os docentes correspondentes e encaminhará a informação aos alunos via
Coordenação. Todos de acordo.  -2 - Distribuição de disciplinas para o semestre 2021.4
aprovação - Professora Dafni apresentou a tabela com a distribuição das disciplinas, e
informou que os ajustes e alterações na tabela são recorrentes, visto a dinâmica com os demais
cursos, áreas e ciclo comum. Destacou as disciplinas que ainda dependem de indicação de
docente e as disciplinas que ainda sofrerão alteração. Como encaminhamento, mesmo que

 ocorram novos ajustes na tabela, considera-se aprovada pelo colegiado. 3 - Processo
 - equivalência externa23422.013757/2021-04  - Daniel Victor da Silva Cardoso - Professora

Dafni explicou todas as tratativas envolvidas nesta análise de equivalência. Todos de acordo -
 APROVADO.  - equivalência interna4 - Processo 23422.013635/2021-97  - Bruno Henrique

Dourado Macedo - Professora Dafni apresentou as equivalências possíveis e informou que
mesmo tendo encaminhado a demanda de análise à comissão de equivalência correspondente,
não houve retorno formal para inserção no processo. Desta forma, optou-se por apresentar as
possibilidades de equivalência ao colegiado. Cientes das ementas e considerando o
cumprimento dos critérios necessários para concessão de equivalências, o Colegiado aprovou a

 solicitação. Todos de acordo - APROVADA. 5 - Processo 23422.011778/2021-87 -
extraordinário saber - Mauro Nooblath - Professora Dafni informou que o Professor Daniel
Nedel ficou responsável pela aplicação da prova de extraordinário saber, porém o discente não
entregou a prova e inclusive já se formou. Desta forma, para encaminhamento do processo,
será considerado nota zero na prova e enviado para os registros correspondentes. Todos de
acordo - APROVADO. 6 - Plano de ensino da disciplina Estrutura e Propriedade dos

 Materiais - Professora Dafni explicou as cobranças e envios de e-mails para que os ajustes no
plano de ensino fossem efetuados pelo docente responsável. Após vários contatos, o plano de



ensino foi aprovado ad referendum pela Coordenadora, de forma a possibilitar o registro de
notas pelo docente no Sigaa. Solicitou-se a ratificação pelo Colegiado da aprovação. Todos de

 acordo - APROVADO.  - Maria Magdalena Farina7 - Solicitação de quebra de pré requisito
Martinez - Professora Dafni informou que a aluna pede quebra de pré requisito da disciplina
EFI0043 - ESTÁGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA FÍSICA, para matricular em
EFI0044 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. Professor Henrique explicou os
procedimentos para este tipo de solicitação, o qual necessita da ata do colegiado e da ciência
do docente correspondente. Professora Dafni contextualizou a situação da aluna.Todos de
acordo - APROVADO. A aluna Juliana comentou que o Centro acadêmico faz o levantamento
das informações de necessidades de quebra de pré requisito, e encaminha para a coordenação d
o curso de forma unificada. Professor Yunier comentou sobre a necessidade de se ofertar
disciplinas optativas tanto teóricas como práticas. Professora Dafni explicou as condições
necessárias para definição das optativas e comentou sobre a necessidade de revisão do PPC de
forma a atender as DCNs e a curricularização da extensão, isso via NDE. Após várias
manifestações sobre o perfil dos docentes e dos formandos do curso, Professora Dafni se
colocou a disposição para reunião extraordinária do colegiado para encaminhamentos desta
natureza. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 16h, da qual eu Lígia

 da Fré Winkert, lavrei a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada por mim e pela
Coordenadora do curso.
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