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ATA N°1 de 2018- NDE ENGENHARIA FÍSICA

Às dezessete horas do dia quinze de maio de dois mil e dezoito reuniram-se, no bloco 4,

espaço 3, sala II, no Parque Tecnológico de ltaipu os Professores: Dafni F. Z. Marchioro, Daniel

Nedel, Kelly D. Sossmeier e Raphael Fortes I. Gomes, membros do NDE do curso de Engenharia

Física da UNILA. A reunião teve como pauta a retomada dos trabalhos de

alteração/aperfeiçoamento do PPC do referido curso. O Prof. Raphael iniciou a reunião mostrando

brevemente os arquivos com os registros dos trabalhos já feitos pela antiga composição do NDE. O

Prof. Daniel sugeriu que as decisões já tomadas sejam mantidas e que se dê continuidade ao

trabalho do ponto onde ele havia parado. Após algumas considerações dos demais presentes. ficou

acordado que todos os membros do NDE devem olhar a grade de disciplinas atuais do curso e a

grade com as alterações já feitas e trazer suas considerações para a próxima reunião. Será feito um

levantamento para verificar a melhor data possível para todos e a reunião deverá ocorrer em um

mês. Ainda, decidiu-se que, para esta próxima reunião, será convidado o Prof. Eduardo do Carmo,

antigo presidente deste NDE. A reunião teve seu término às dezoito horas e eu, Kelly D. Sossmeier,

lavrei esta ata. Ficou decidido que os integrantes desta comissão se comprometeriam a analisar a

grade curricular do curso e voltariam a se reunir no período de um mês (próximo à data de

16/06/2018), não só para apresentar sugestões referentes às propostas discutidas no ano passado

como para discutir quaisquer alterações que julguem pertinentes para o atual PPC do curso de

Engenharia Física.

Foz do Iguaçu, 15 de maio de 2018.
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