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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
FÍSICA, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E
UM.......................
 
 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 16h. 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. Com quórum legal, a Coordenadora abriu a
sessão. INFORMES: 1 - Professora Dafni informou sobre o processo de
reconhecimento de curso, que está na fase FE 2, a qual corresponde ao
preenchimento de diversas informações do curso e do respectivo corpo docente. O
preenchimento dos dados é efetuado pela Coordenadoria Institucional no sistema E-
Mec e as informações devem ser encaminhadas até o dia 08/12/2021. Destacou que
foi encaminhado a todos os docentes o formulário dos atributos docentes e que está
no aguardo do retorno. Todos cientes. PAUTAS: 1 - Pedido de extraordinário saber -
processo 23422.019278/2021-26 - Professora Dafni apresentou a solicitação do
aluno Elvis Alexander, para disciplina de programação em computadores. Como
encaminhamento sugeriu solicitar ao Prof Marcelo Pinto - da respectiva área - que
contate o aluno para definir cronograma para aplicação do exame. Todos de acordo -
APROVADO. 2 - Pedido de trancamento total do curso - processo
23422.019555/2021-16 - Professora Dafni apresentou a motivação da aluna Ariadne
Nunes para solicitação de trancamento. Professor Henrique destacou a normativa
existente em relação aos períodos possíveis para manter trancamento de curso.
Estando de acordo com a normativa, os membros do colegiado aprovam a solicitação
- APROVADO. 3 - Análises de pedidos de quebra de pré requisitos - Professora Dafni
apresentou as solicitações que foram aprovadas ad referendum pela coordenação e
destacou que houve consulta prévia aso docentes envolvidos nas disciplinas antes
do encaminhamento da aprovação da respectiva quebra. Professor Henrique
destacou a questão da abertura de precedentes, que existe uma motivação técnica
para os pré requisitos, e que entende que a justificativa deve ser consistente.
Professor Henrique sugeriu que se há possibilidade poderia ser revisto o PPC do
curso neste aspecto evitando-se haver pré requisitos desnecessários. Professora
Dafni esclareceu que todos os pedidos de quebra são analisados, e que só o que
realmente é possível é aprovado. A membro discente Juliana não votou nesta pauta
por ser interessada na matéria. Os demais todos de acordo - APROVADO. 4 -
Análises dos planos de ensino - Professora Dafni informou que os planos de ensino
foram divididos entre os membros docentes e discente do colegiado para análise
prévia. Destacou-se que a análise se baseia na forma e no cumprimento de critérios
técnicos, não havendo portanto conflito de interesses nesse procedimento.
Ressaltou-se a necessidade do encaminhamento do Regimento do Colegiado, para



definição de atuações. Professora Dafni informou que não será possível executar
essa atividade em curto prazo e deixou aberto se algum membro gostaria de elaborar
o regimento e apresentar posteriormente. Esclareceram-se dúvidas em relação a
Resolução COSUEN 02/2021 que rege a organização dos planos de ensino na oferta
de disciplinas em formato remoto. Professora Dafni apresentou o plano de ensino
EFI0002 o qual encontra-se correto e apto para aprovação. Os demais membros
informaram que os planos necessitam de ajustes e correções. Como
encaminhamento, cada membro do Colegiado enviará ao Professor Rodrigo da Lapa
as análises dos planos com a indicação dos pontos que precisam ser corrigidos, para
notificação via coordenação do curso aos docentes envolvidos. Professora Dafni
mencionou que pretende fazer mais uma reunião do Colegiado em dezembro, para
tratar dos temas de equivalências e cancelamentos de curso. E nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a reunião às 17h, da qual eu Lígia da Fré Winkert, lavrei
a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada pelos presentes.
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