
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO- UNI

AMERICANA

Av. Tancredo Neves, 6731- Bloco 4, CEP 85867-970, Foz do Iguacu/PR

ATA N°2 de 2019 - NDE ENGENHARIA FÍSICA

Às catorze horas e trinta minutos do dia nove de setembro de dois mil e dezenove reuniram-

se, no bloco 7, espaço 3, laboratório de física, no Parque Tecnológico de Itaipu os Professores:

Daniel Nedel, Janine Padilha Botton, Marcelo 1-lonnicke e Raphael Fortes I. Gomes, membros do

NDE do curso de Engenharia Física da UNILA. Teve-se a ausência justificada da Profa. Dafni F. Z.

Marchioro. A reunião teve como pauta o preenchimento do documento "Plano de Melhorias"

solicitado pela PROGRAD e a retomada dos trabalhos de alteração/aperfeiçoamento do PPC do

referido curso. O Prof. Raphael iniciou a reunião mostrando uma tabela com o resultado da

Autoavaliação realizada no final do ano de 2018, analisaram-se alguns pontos, porém a quantidade

de discentes que responderam a avaliação foi equivalente a 10 % dos discentes totais do Curso.

Desta forma, foi resolvido que o documento "Plano de Melhorias" seria compartilhado pelo Google

Drive e todos os presentes colaborariam com o preenchimento do mesmo até o dia doze do corrente

mês. O segundo ponto da pauta consistiu na discussão sobre a grade de disciplinas para o Plano

Pedagógico do Curso. Decidiu-se que as disciplinas até o quinto semestre com seus respectivos

nomes já estavam decididas, conforme a última reunião do NDE. Os professores que já ministraram

as disciplinas serão questionados sobre possíveis modificações nas ementas que devem ser fechadas

até o dia vinte e três do corrente mês. Decidiu-se por mudar a posição de algumas disciplinas do

Ciclo Comum de Estudos para semestres posteriores visando a melhor formação acadêmica dos

discentes. As disciplinas optativas ainda precisarão ser definidas. A reunião teve seu término às

quinze horas e trinta minutos, eu, Janine P. Botton, lavrei esta ata.
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