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ATA ELEIÇÃO NDE ENGENHARIA FÍSICA- 13/12/12017

Às treze horas do dia treze de dezembro de dois mil e dezessete reuniram-se, no Laboratório

Didático de Física, no Parque Tecnológico de Itaipu os Professores: Raphael Fortes Infante Gomes,

Eduardo do Carmo, Daniel Nedel, Rodrigo S. da Lapa, Kelly D. Sossmeier, Marcelo U Hõnnicke e

Janine Padilha Botton. A reunião teve como pauta: 1. Eleição da nova composição do NDE do curso

de Engenharia Física da UNILA. Foram convocados para esta reunião todos os professores que

ministraram disciplinas no referido curso no último ano e que desejassem fazer parte deste NDE.

Feitas as considerações iniciais o professor Raphael Fortes informou que poderiam ser eleitos entre

cinco e sete docentes para compor o NDE do curso e que seriam reconduzidos dois membros do

antigo NDE, ressaltando-se que a portaria deste estará em vigo até 30/01/2018. 0 número de

membros e membros reconduzidos é estabelecido por portarias que regulamentam o funcionamento

dos NDEs na UNILA. Informou a candidatura da professora Dafni Marchioro, que não pode

comparecer à reunião. Dentre os presentes, a professora Kelly, o professor Marcelo e o professor

Eduardo são membros do NDE e então o professor Eduardo retirou sua manifestação de interesse

em continuar. Os demais presentes manifestaram-se interessados em participar do NDE e decidiu-se

por instituir o novo NDE com sete membros. Discutiu-se brevemente a possibilidade de

participação de um docente no NDE sendo ele também do colegiado do curso, caso do professor

Daniel. A professora Kelly fez a observação de que o NDE é propositivo e o colegiado é decisivo, o

que implica em um professor fazer parte de votações nas quais ele é o interessado. Como não

haviam mais professores interessados em compor o NDE os presentes optaram por não haver

impedimento. Assim, ficam eleitos os professores Raphael Fortes Infante Gomes, Daniel Nedel,

Rodrigo S. da Lapa, Kelly D. Sossmeier, Marcelo U Hõnnicke, Dafni Marchioro e Janine Padilha

Botton para compor o NDE do Curso de Engenharia Física da UNILA no triênio 2018-2020. Ao

final da reunião elegeu-se o professor Raphael Fortes como presidente do NDE, o professor

Marcelo G HOnnicke como vice-presidente do NDE e a professora Kelly D. Sossmeier como

secretária do NDE. A reunião teve seu término às treze horas e trinta minutos, e eu Kelly D.

Sossmeier, lavrei esta ata.

Foz do Iguaçu, 13 de dezembro de 2017.
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