
MEMÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
FÍSICA

Reunião: Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Física

Data: 08/07/2022 Horário: 11h00

Organização da 
reunião:

Coordenação do curso de  
Engenharia Física

Local: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/
giseli-hiromi-veroneze-matsuoka-fischer-
da-penha 

1. Objetivos

Pauta:

1. Alteração de representante discente – Ocorreram alterações na diretoria do Centro Acadêmico do curso e
conforme  disposto  na  Resolução  07/2014/COSUEN se  faz  necessária  a  alteração  da  representação
discente no colegiado. Os eleitos foram: Bruno Henrique Macedo (titular)  e Elvis Aguero (suplente) –
aprovado por unanimidade.

2. Alteração de representante TAE – Por conta das alterações de pessoal na Secretaria de Apoio aos cursos
do ILACVN a servidora Carla Janaina Skorek Branco passou a atuar junto ao curso de Engenharia Física.
Sendo assim ela passará a ser a representante TAE titular no colegiado do curso, com a servidora Giseli
Hiromi V. M. F. da Penha como suplente – aprovado por unanimidade.

3. Alteração de representante docente – O professor Yunier Basabe solicitou a saída do colegiado do curso
de Engenharia Física, entrando em seu lugar o professor Johan Suarez – aprovado por unanimidade.

4. Processo 23422.008032/2022-55 - Equivalência de disciplina – Yan Costa Carneosso. Através da análise
da comissão da área de química designada para avaliar a equivalência entre QUI0026 – Química Geral +
QUI0027 – Química Geral Experimental e EFI0026 – Química Geral obteve-se parecer favorável para a
equivalência. O colegiado do curso também a aprovou. A equivalência foi deferida por unanimidade e será
permanente. 

5. Processo 23422.012645/2022-52 - trancamento total de curso do discente Martin Mamani Calamani – Foi
aprovado por unanimidade, com a ressalva dos professores Rodrigo da Lapa e Rodrigo Bloot de que
concordaram apenas  porque  o  SIGAA  não  está  sendo  muito  intuitivo  quanto  aos  trancamentos  nos
semestres suplementares - o pedido do discente foi efetivado após o prazo de trancamento.

6. Estágio  Arthur  de Castro  – O professor  Eduardo do Carmo,  orientador do estágio  extra-curricular  do
discente,  manifestou-se  favorável  a  aproveitar  o  plano  de  trabalho  do  estágio  atual  para  o  estágio
curricular do curso. Desta forma, ficou aprovada a quebra de pré-requisito da disciplina de Microestágio
para  que  o  discente  seja  matriculado  em  Estágio  Curricular  de  Engenharia  Física.  Os  presentes
aprovaram a solicitação por unanimidade.

7. Pedidos de trancamento de disciplina fora de prazo:

◦ Michelle Lustosa de Souza (23422.014338/2022-28): negado por unanimidade por não se enquadrar
nas situações previstas na Resolução COSUEN 02/2021.

◦ Gabriel Teixeira da Maia (23422.014628/2022-55): negado por unanimidade por não se enquadrar nas
situações previstas na Resolução COSUEN 02/2021.

◦ Maria  Luísa  Mazzochi  Banck  (23422.014341/2022-44):  aprovado  por  se  enquadrar  nas  situações
previstas na Resolução COSUEN 02/2021.

8. Alteração das atividades complementares do PPC de 2019 – Para que a avaliação das AACs dos alunos
vinculados ao PCC antigo possa ser informatizada no SIGAA, o DEAC sugeriu que a tabela de pontuação
de AACs do PPC novo seja replicada no PPC antigo, multiplicando os limites dessa tabela por 3.5, pois no
PPC antigo é necessário cumprir 14 créditos de AACs. Também é sugerido que seja retirado do PPC a
lista que agrupa as atividades aceitas, pois deixa confuso se a avaliação será feita pela lista ou pela



tabela. O DEAC sugeriu ainda que, ao invés de exigir que seja feita pelo menos 01 atividade de cada
grupo (o que não é possível de definir no SIGAA), que seja limitado por créditos máximos a se cumprir em
cada grupo, por exemplo 10 créditos por grupo, pois dessa forma obriga o discente a cumprir atividades
em pelo menos dois grupos. A coordenadora ponderou que foi enviado recentemente o novo PPC do
curso, que está sendo avaliado nas instâncias colegiadas, e que teme que, ao enviar esta alteração das
AACs do PPC antigo, haja confusão. Ela se comprometeu em verificar esta situação. Desta forma, as
alterações foram aprovadas por unanimidade desde que não interfira no processo do PPC novo.

9. Criação  de  Comissão  de  Equivalência  de  Disciplinas  da  Física  –  A  comissão  será  composta  pelos
membros Alana Golin, Eduardo Aragão, Johan Suarez e Vinicius Lenart – aprovado por unanimidade.

2. Presentes

Nome

Profa. Dafni Fernanda Zenedin Marchioro

Prof. Henrique Cesar Almeida

Prof. Rodrigo Bloot

Prof. Rodrigo Santos da Lapa

Téc. Adm. Giseli Hiromi Veroneze Matsuoka Fischer da Penha

Téc. Adm. Carla Janaina Skorek Branco (ouvinte)

Discente Juliana Vileirine Ribeiro

Discente Bruno Henrique Dourado Macedo
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 08:53 )
CARLA JANAINA SKOREK BRANCO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILACVN (10.01.06.03.04.10)

Matrícula: 2138843

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 09:07 )
DAFNI FERNANDA ZENEDIN MARCHIORO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CENGFIS (10.01.06.03.04.04.02)

Matrícula: 1545571

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 11:10 )
GISELI HIROMI VERONEZE MATSUOKA FISCHER 

DA PENHA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILACVN (10.01.06.03.04.10)

Matrícula: 2139053

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 13:54 )
HENRIQUE CESAR ALMEIDA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1023132

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 09:22 )
RODRIGO BLOOT

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1836489

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 12:55 )
RODRIGO SANTOS DA LAPA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1718707

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 12:05 )
BRUNO HENRIQUE DOURADO MACEDO

DISCENTE

Matrícula: 2020101000002543

 (Assinado digitalmente em 18/07/2022 09:10 )
JULIANA VILEIRINE RIBEIRO

DISCENTE

Matrícula: 2015101000006405
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