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ATA N°1 de 2019 - NDE ENGENHARIA FÍSICA

Às 16 horas e 20 minutos do dia dois de abril de dois mil e dezenove reuniram-se, no bloco

7, laboratório de fisica, no Parque Tecnológico de Itaipu os Professores: Daniel Nedel, Dafni F. Z.

Marchioro, Janine B. Padilha, Marcelo G. Honnicke, Kelly D. Sossmeier e Raphael Fortes,

membros do NDE do curso de Engenharia Física da UNILA. A reunião teve como pauta I.

Assinatura das atas referentes às reuniões realizadas em 2018; 2. Elaboração e aprovação do

regimento do NDE do curso de Engenharia Física; 3. Preparação da documentação exigida pelo

MEC para a avaliação do curso de Engenharia Física no ano de 2019; 4. Reformulação do PPC do

curso de Engenharia Física: continuação das discussões encerradas em 2018. A reunião teve início

com a aprovação e assinatura da ata anterior. Na sequência, a professora Janine apresentou a

primeira versão do regimento do NDE. O documento foi discutido, algumas alterações foram feitas

e na sequência o regimento do NDE do curso de Engenharia Física foi aprovado (versão final em

anexo). Dando sequência a reunião, o professor Raphael apresentou informes sobre o andamento do

processo de avaliação do curso e irá colocar na pasta compartilhada do NDE3 a última versão do

documento de avaliação preenchido por todos. Referente às alterações do PPC, fez-se uma

verificação das sugestões já acatadas e decidiu-se marcar nova reunião com pauta exclusiva sobre o

tema para finalizar o trabalho. A reunião teve seu término às dezoito horas e eu Kelly D. Sossmeier,

lavrei esta ata. Foz do Iguaçu, 02 de abril de 2019.
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