
1 ATA REUNIÃO COLEGIADO DE ENGENHARIA DE FÍSICA

2Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, se reuniram no Bloco 4, Espaço 4,

3Sa1a 1, às 10h, os professores Henrique, Rafael e Yunier; a servidora técnica Jéssica e a

4representante estudantil Juliana. Justificaram ausência os professores Eduardo do Carmo e Luis

5Evelio. PATUAS: 1) Informes. Rafael apresentou como informe os Memorandos enviados pela

6Coordenação no período de férias, na condição de Ad referendum, para ciência do Colegiado:

71.1) Memorando 33/2018 - Equivalência de disciplinas de Química; 1.2) Memorando 34/2018 -

8Prof 0swaldo (visitante); 1.3) Memorando 35/2018 - Pré-requisito e Matrículas Compulsórias e

91.4) Memorando 37/2018 - Reoferta EFI0004 - Cálculo de Funções de uma Variável. 2)
10EF10038 Disciplina Processo de Fabricação (2T e 4E) x EMTOO24 Processamento de

ilMateriais Metálicos (5T e 1E). Rafael apresentou a situação conversada por telefone com o

12Coordenador do Centro de Tecnologia e Infraestrutura (CITI) do ILATIT, José Ferreira. Na

l3conversa, José Ferreira disse que o CITI não poderá atender a demanda da siciplina EF10038

l4para a Engenharia Física com a justificativa de falta de docente e propôs que os estudantes da

15Engenharia Física cursem a disciplina EMTOO24 junto com a Engenharia de Materiais, porém no

l6próximo semestre. Rafael disse que entende a situação, mas ressaltou que as componentes

l7possuem ementas similares, mas argumentou que as cargas horárias são diferentes em questão de

l8divisão entre aulas teóricas e experimentais, apesar de terem a mema carga horária total (102h).
190 Colegiado concordou que não há equivalência entre as componentes por conta das cargas

20horárias. Yunier ressaltou que essa disciplina é de responsabilidade do ILATIT e deve ser

2lministrada conforme o PPC. Henrique sugeriu a hipótese de se tornar uma disciplina

22compartilhada entre dois professores, inclusive de institutos diferentes. O Colegiado decidiu

23acatar parcialmente a solicitação do CITI: será ministrada no próximo semestre (2019.1), mas

24deverá haver um consenso de carga horária. 3) Quebra de Pré-requisitos. O Colegiado discutiu

25sobre quebra de pré-requisitos de alguns discentes, levando em consideração o impacto destes

26estudantes nas futuras turmas de formandos, com a preocupação de haver um número

27significativo de egressos nos próximos semestres. Dessa forma, o Colegiado aprovou a quebra

28do(s) pré-requisito(s) de 3.1) Física Moderna para Maria Magdalena Farina Martinez e Ronald

29Moises Hug Rojas, possibilitando matrículas em EFIOO2B Mecânica Quântica I, EFIOO29

30Estado Sólido I e EFIOO31 Estrutura e Propriedades dos Sólidos; 3.2) Eletromagnetismo para

31Jhoan Rodrigo Perez Vargas, possibilitando matrícula em EFIOO17 Ótica e Relatividade e de

323.3) Laboratório de Instrumentação para Engenharia Física para Gabriele Thamires Muller,

33possibilitando matrícula em EFI0005 Mecânica 1 e EFI0006 Fluidos, Ondas e Oscilações. 4)

34Disciplinas sem pré-requisito. Foi verificado que duas disciplinas estão sem pré-requisito no

35SIGAA. Rafael informou que solicitou presencialmente a "desm-itricula" dos estudantes Bruno

36Gustavo Bogado, Bruno Muniz e Jennifer Souza da disciplina 4.1) EQ10052 - Laboratório de

37Física Geral por não terem o pré-requisito. Essa demanda foi prontamente atendida pela Denise

38Nampo da Secretaria Acadêmica do ILACVN. O estudante Bruno Gustavo argumentou por

39emai1 à Coordenação que já fez disciplinas similares em outra instituição para justificar a quebra
40de pré-requisito. O Colegiado decidiu pela sugestão do estudante em questão abrir um processo



4lde equivalência para verificação. A outra disciplina é 4.2) EFIOO2O - Equações Diferenciais 1. 0

42Colegiado decidiu pela solicitação à Secretaria Acadêmica de "desmatrícula" do(a)s estudantes

43que não possuem os pré-requisitos e o Coordenador de Curso Rafael Otoniel deverá encaminhar

44memorando à PROGRAD para o correto ajuste no SIGAA. 5) Fquivalências. 5.1) EER0097 -

45Termodinâmica e EF10022 - Termodinâmica. O Colegiado decediu pela solicitação à Comissão

46de Equivalências de Física a análise dessas componentes e, de antemão, acatará a decisão dessa

47Comissão sem a necessidade de nova reunião de Colegiado para análise desse ponto. 5.2)

48EER0063 - Mecânica dos Fluidos I e EFIOO21 - Mecânica dos Fluidos. Existe equivalência entre

49essas componentes, porém os estudantes da Engenharia Física não conseguem se matricular em

50EER0063, pois os Pré-requisitos são diferentes. O Colegiado deliberou pela inclusão no SIGAA

5lda componente EF10011 - Física Térmica como pré-requisito, na condição de "OU", para a

52disciplina EER0063 - Mecânica dos Fluidos I, uma vez que esta é equivalente à disciplina
53EF10021 - Mecânica dos Fluidos. 5.3) ECIOO17 - Resistência dos Materiais e EF10037 -

54Resistência dos Materiais. Os estudantes da Engenharia Física não conseguem se mathcular em

55EC10017. O Colegiado concordou com a equivalência entre essas componentes e deliberou pela
561nc1usão no SIGAA da equivalência entre ECIOO17 e EF10037 e da componente EF10031 -

57Estrutura e Propriedade dos Materiais como pré-requisito, na condição de "OU", para a

58discip1ina ECIOO17 - Resistência dos Materiais. 6) Indeferimento por falta de vagas. Houve

59indeferimento nas disciplinas 6.1) MATOO9 - Cálculo 1, 6.2) EFI0007 - Desenho Técnico e 6.3)

6ülntrodução ao Pensamento Científico. O Colegiado deliberou pela priorização de matrícula para

6los estudantes ingressantes em 2018. No caso de Cálculo 1, Rafa.i informou que foi solicitada a

62abertura de uma turma de Reoferta de EFI0004 - Cálculo de Funções de Uma variável, que deve

63atender a todos os estudantes que tiveram suas matriculas indeferidas por falta de vagas. 7) 0

64que houver. Sem mais, eu Rafael Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha, lavrei esta ata que será

65encaminhada via e-mail aos presente, aprovada e assinada por todos.
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