
ATA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE 
ENGENHARIA FÍSICA, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE SETEMBRO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se os docentes Dáfni 
Fernanda Zenedin Marchioro, Eduardo do Carmo, José Ricardo Cezar Salgado e Rodrigo Leonardo 
de Oliveira Basso em reunião online pela plataforma Google Meet para primeira reunião da nova 
composição do NDE do curso de Engenharia Física. Ausentou-se o docente Rodrigo Santos da Lapa
por estar em licença paternidade. A pauta enviada por e-mail institucional no dia 14 de setembro de 
2021 é a seguinte: 1. Curricularização da extensão: a presidente Dáfni explicou que recebeu 
ofício do DENDC sobre a necessidade de curricularização dos cursos de graduação da Unila. 
Também relatou conversa informal com a Pró-Reitora de Extensão, Kelly Sossmeier, que indicou 
que os PPCs alterados para atender a curricularização devem passar por todas as instâncias 
necessárias (NDE, Colegiado, Centro Interdisciplinar, Instituto) até maio de 2022, e que a PROEX 
estaria à disposição para sanar dúvidas sobre o processo marcando reuniões com os NDEs. Ficou 
decidido que seria marcada então uma reunião entre NDE e PROEX para sanar dúvidas e obter mais
informações. 2. Comissão de uniformização das disciplinas de Engenharia: a presidente Dáfni 
informou os membros do NDE de que faz parte da Comissão de Uniformização de Disciplinas dos 
cursos de Engenharia da Unila, na qual se discute a uniformização de disciplinas comuns aos cursos
do CITI e a Engenharia Física. A uniformização das disciplinas da área de Matemática já foi 
implementada, e ficou faltando uniformizar as disciplinas das áreas de Química e Física, de acordo 
com relatório final da Comissão de Uniformização das Disciplinas de Engenharia formada no ano 
de 2017. Também terão que ser analisadas as alterações propostas pela atual Comissão de 
Uniformização de Disciplinas dos cursos de Engenharia da Unila, que está em fase de construção de
ementas. Houve início de discussões sobre uniformização, mas ficou acertado que esta reunião era 
mais informativa e que decisões serão tomadas em reuniões posteriores do NDE. A presidente 
comentou a necessidade de agilizar os processos de discussão e decisão para atender ao prazo da 
curricularização da extensão, aproveitando para alterar o PPC de uma única vez. 

Nada mais a ser relatado, segue assinatura dos presentes à reunião.
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