
ATA DA QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO
DO  CURSO  DE  ENGENHARIA  FÍSICA,
REALIZADA  NO  DIA  VINTE  E  NOVE  DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE-----

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta e seis
minutos, no laboratório de Ensino de Física, Bloco 7, Campus PTI, na cidade de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná – reuniram-se os professores do colegiado do curso de Engenharia Física e o
representante  discente  Nicolás  Valentin  Molina  Terra,  conforme  lista  de  presença  anexa,  para
discutir e deliberar a pauta. O professor Raphael Fortes Infante Gomes, presidente do colegiado,
iniciou a sessão. Justificativa de ausência (1): Eduardo do Carmo (em horário de aula). Pauta I:
Equivalências internas solicitadas nos processos  002970/2019-65, 011564/2019-51, 011108/2019-
44,  009677/2019-75  e  011585/2019-66.  Pauta  II:  Trancamento  total  de  curso  (processo
011519/2019-05); trancamento de curso fora do prazo (processo 015228/2019-63) e preenchimento
de  vaga  ociosa,  através  do  reingresso  de  Gilson  Maurício  Gonçalves  (Matrícula
2019101000008110); Pauta  III:  Prestação  de  contas  referentes  à  organização  da  II  Semana
Acadêmica de Engenharia Física (coordenação de curso e centro acadêmico). Pauta IV: Aprovação
do PPC do curso de Engenharia  Física. Pauta V:  Disciplinas do próximo semestre.  Pauta VI:
Colação de Grau.  Pauta VII: Gestor de Conteúdo.  Informes.  1. Aprovadas por unanimidade as
equivalências internas permanentes entre EFI0005 - Mecânica I e EQI0008 - Física Geral I; entre
EFI0007 -  Desenho Técnico e ECI0012 - Desenho Técnico I  + ECI0088 - Desenho Técnico +
ECI0018 - Desenho Projetivo; entre EFI0019 - Cálculo Numérico e EQI0016 - Cálculo Numérico
para  Engenharia;  entre  EFI0026  -  Química  Geral  e  BTC0001  -  Química  Geral  +  BTC0115  -
Química Geral Experimental;  e entre EFI0026 -  Química Geral e QUI0026 -  Química Geral +
QUI0027 -  Química Geral  Experimental  +  NAT0019 -  Normas e  Segurança em Laboratório +
QUI0001 -  Elementos  de Química  + QUI0003 -  Química  Geral  e  Inorgânica  Experimental;  2.
Aprovados  por  unanimidade  o  trancamento  total  de  curso  do  discente  Andrew Atsuhiro  Serra
Hattori  (processo:  011519/2019-05)  e  trancamento  de  curso  fora  do  prazo  da  discente  Aura
Stephanie  Barbosa  Ramalho  da  Silva  (processo:  015228/2019-63),  devido  a justificativas  não
previstas  na  resolução,  dispensando documentos  comprobatórios  conforme realizado  em outros
processos  em  situação  similar  no  SIGAA (exemplo:  005148/2019-41).  Também  aprovado  o
preenchimento  de  vaga  ociosa,  através  do reingresso de  Gilson Maurício  Gonçalves  (matrícula
2019101000008110); 3. Prestação de contas referentes à organização da II Semana Acadêmica de
Engenharia Física: a coordenação de curso apresentou despesa de R$ 539,13 do caixa total de R$
5.875,00,  referente  às  passagens  da  professora  Fanny  Béron  (Unicamp).  O  Centro  Acadêmico
(C.A.)  não  apresentou  justificativa  por  não  ter  trazido  3  (três)  convidados  conforme acordado
durante o planejamento do evento.  O professor Daniel defendeu que o C.A. é uma organização
autônoma de estudantes com finalidade política e que tal  exigência de apresentação de saldo e
balanço, pelo coordenador do curso, estaria violando sua autonomia. O professor Raphael Fortes
discordou da afirmação,  alegando que o regimento do Centro Acadêmico de Engenharia  Física
prevê a atuação do grupo em prol da divulgação e promoção do curso, o que inclui a realização de
eventos (Art. 2, parágrafo único: “No cumprimento de suas finalidades, o CA promoverá ações nas
áreas  sociais,  culturais,  esportivas,  educacionais  e  políticas,  dentre  outras,  podendo  realizar
eventos, cursos, debates, palestras, campeonatos, concursos, e quaisquer outras atividades ligadas
as suas finalidades.”). O professor Daniel explicou que foi consultado na época da elaboração do
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documento e não se atentou para esse item. Foi acrescentado que houve um acordo firmado com o
Centro  Acadêmico,  na  presença  do  Colegiado,  e  em reunião  da  Coordenação com os  próprios
discentes, para que as despesas de ambas as partes fossem justificadas, uma vez que houve custo
com passagens da palestrante Fanny Béron, utilizando recursos financeiros do curso, a pedido do
próprio C.A. 4. O professor Raphael Fortes apresentou o novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
de  Engenharia  Física  e  as  alterações  de  ementas  aprovadas  pelo  Núcleo  Docente  Estruturante
(NDE).  O  professor  Daniel  argumentou  que  as  sugestões  que  enviou  para  a  disciplina  de
Eletromagnetismo Avançado não haviam sido discutidas.  O coordenador informou que todas as
sugestões recebidas foram discutidas e aprovadas, e que essa componente não fora enviada para o
seu e-mail, mas que poderia ser reenviada. O professor Daniel questionou se a ementa poderia ser
discutida novamente pelo NDE, e o Colegiado concordou em revisar as ementas, carga horária e
disposição das aulas no currículo, das seguintes disciplinas: EFI0012 - Eletromagnetismo, EFI0040
-  Eletrônica  de  Potência,  EFI0039  -  Processamento  Digital  de  Sinais  e  EFI0036  -  Eletrônica
Aplicada. 5. Sobre a oferta de disciplinas optativas do próximo semestre (2020.1) o Prof. Yunier
sugeriu  que  o  curso  oferecesse  os  mesmos  componentes  curriculares  durante  3  (três)  anos
subsequentes.  Foi  argumentado  que  isso  prejudicaria  a  evolução  dos  discentes  no  curso.  Foi
acordada a alternância entre disciplinas teóricas e práticas/experimentais no planejamento da oferta
de optativas, conforme nova grade curricular. 6. Colação de Grau: no dia 24/01/20, às 18h30min,
será realizada  cerimônia  de colação de grau  referente ao segundo semestre  de 2019,  primeiros
alunos a graduar-se em Engenharia Física na Unila. Consultados os membros do colegiado sobre a
disponibilidade de participação na solenidade, representando o Curso. Não houve manifestações e o
convite será repassado ao professor Eduardo do Carmo, ausente na reunião. 7. Gestor de Conteúdo:
a Secretaria de Comunicação Social (SECOM) solicitou a indicação, pelo coordenador de curso, de
um servidor que possa atualizar as informações de seu curso no site institucional da universidade.
Apesar da técnica Patrícia Borim da Silva Pereira se disponibilizar para tal atividade, tendo sido
inclusive  capacitada  pela  SECOM  em  outro  momento,  os  professores  entenderam  não  ser  da
competência  do  colegiado  esta  atribuição. Informes:  1.  Apresentação  do  novo  integrante  do
colegiado,  substituindo  o  professor  Luis  Evelio  Garcia  Acevedo:  professor  Marco  Roberto
Cavallari,  docente de Eletrônica de Potência,  Lógica Digital  e Processamento Digital  de Sinais
(2019.2). 2. A comissão de revisão de notas do componente EFI0035 – Desenvolvimento de Projeto
(2019.1), formada por 3 (três) docentes da área de Física (Eduardo do Carmo, Marcelo Gonçalves
Hönnicke  e  Rafael  Otoniel  Ribeiro  Rodrigues  da Cunha)  deliberou pela  manutenção das  notas
atribuídas pelo professor responsável pelo componente Oswaldo Barbosa Loureda. 3. Renovação do
Colegiado: informado sobre a validade da portaria de nomeação até 14/12/2019 e a necessidade de
realizar eleições para oficialização da sua nova constituição. Discutida a continuidade e o ingresso
de novos membros: professor Rodrigo Bloot, as técnicas Patrícia Borim da Silva Pereira e Lígia da
Fré Winkert manifestaram interesse em ingressar, enquanto o professor Daniel Luiz Nedel negou
interesse na sua recondução. Será agendada nova reunião para eleição dos membros do colegiado,
respeitando o prazo para convocação de seus membros. E nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião às dez horas e cinquenta e um minutos, da qual eu, Patrícia Borim da Silva
Pereira  lavrei  a  presente  ata,  que  será  encaminhada  via  SIPAC  aos  presentes  (8)  e  assinada
eletronicamente.

Daniel Luiz Nedel

Henrique Cesar Almeida
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Marco Roberto Cavallari

Nicolás Valentin Molina Terra

Patrícia Borim da Silva Pereira

Rafael Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha

Raphael Fortes Infante Gomes

Yunier Garcia Basabe
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 29/11/2019

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 1/2019 - SAILACVN (10.01.06.03.04.02) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 10/12/2019 14:12 ) 
HENRIQUE CESAR ALMEIDA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1023132

(Assinado eletronicamente em 10/12/2019 12:03 ) 
RAFAEL OTONIEL RIBEIRO RODRIGUES DA

CUNHA 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2201692

(Assinado eletronicamente em 16/12/2019 14:06 ) 
YUNIER GARCIA BASABE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2220474

(Assinado eletronicamente em 10/12/2019 10:56 ) 
PATRICIA BORIM DA SILVA PEREIRA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

1513556

(Assinado eletronicamente em 13/12/2019 14:32 ) 
DANIEL LUIZ NEDEL 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1379112

(Assinado eletronicamente em 10/12/2019 11:02 ) 
RAPHAEL FORTES INFANTE GOMES 

COORDENADOR DE CURSO

2349089

(Assinado eletronicamente em 10/12/2019 11:18 ) 
MARCO ROBERTO CAVALLARI 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3125354
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