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Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia três de dezembro de dois mil e dezenove,

no laboratório de Ensino de Física, Bloco 7, Campus PTI, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do

Paraná – reuniram-se os membros do NDE do curso de Engenharia Física: Dafni Fernanda Zenedin

Marchioro, Daniel Luiz Nedel, Marcelo Hönnicke e Raphael Fortes Infante Gomes. Registrou-se a

ausência das professoras (2): Kelly Daiane Sossmeier (reunião COSUEX) e Janine Padilha Botton.

A  reunião  teve  como  pauta  única:  a  revisão  do  novo  Projeto  Pedagógico  de  Curso  (PPC)  de

Engenharia Física. O professor Raphael iniciou a reunião sustentando o ensino de conteúdos que

abordem o fazer dos Engenheiros Físicos, agregando conhecimentos a sua formação, e para tanto,

posicionou-se  favorável  a  manutenção  do  conteúdo  atualmente  previsto  para  o  componente

ELETROMAGNETISMO e suas aplicações (principalmente o tópico ANTENAS), e de sua carga

horária (6 créditos), ressaltando que essa é a carga horária comumente adotada em outros cursos de

Física e Engenharia Física. Oportunizado ao docente dos componentes ELETROMAGNETISMO e

FÍSICA MODERNA, Daniel Luiz Nedel, a apresentação de suas considerações sobre as ementas e

posicionamento  na  grade  curricular  destes  componentes.  Como  responsável  por  ministrar  as

disciplinas nos últimos semestres (desde 2016), o professor Daniel destacou que eletromagnetismo

é considerado parte do núcleo “duro e puro” da Física, juntamente a Física Moderna, Mecânica

Clássica e Mecânica Quântica, e sugeriu modificações na bibliografia e tópicos estudados, alegando

que o conteúdo das duas disciplinas é inexequível na carga horária proposta. Apontou também que a

disciplina FÍSICA MODERNA (no PPC atual com 6 créditos e 4 no novo) aborda temas avançados

de  eletromagnetismo,  inviabilizando  o  ensino  simultâneo  com  o  componente  curricular

ELETROMAGNETISMO,  uma  vez  que  exige  do  discente  o  domínio  de  conceitos  em

desenvolvimento  ao  longo  do  semestre.  Também  questionou  o  aprofundamento  de  aplicações

específicas  do  eletromagnetismo  em  engenharia,  referindo-se  aos  tópicos  LINHAS  DE

TRANSMISSÃO e ANTENAS, sugerindo a criação de uma disciplina optativa de 2 (dois) créditos

abordando  esse  conteúdo  e  reduzindo,  ELETROMAGNETISMO,  de  6  para  4  créditos.  Após

discutirem e analisarem a distribuição curricular foi unânime a impossibilidade de mover qualquer



um  dos  2  componentes  do  sexto  semestre,  no  novo  PPC.  Como  proposta  de  conciliação  foi

aprovada  a  grade  da  maneira  inicial  e  mantidos  os  tópicos  LINHAS  DE  TRANSMISSÃO  e

ANTENAS no componente ELETROMAGNETISMO. Também foi aprovada a transferência  do

conteúdo:  “Equação  de  Schrödinger  e  tunelamento  quântico” de  FÍSICA  MODERNA  para

MECÂNICA QUÂNTICA, de forma a otimizar  a  hora/aula  do componente. Aprovada a  carga

horária de FÍSICA MODERNA (4 créditos e 68h) e ELETROMAGNETISMO (6 créditos e 102h).

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze horas e dez minutos, da qual

eu,  Patrícia  Borim da  Silva  Pereira  lavrei  a  presente  ata,  que  será  encaminhada  via  SIPAC e

assinada eletronicamente pelos presentes (4):

Dafni Fernanda Zenedin Marchioro

Daniel Luiz Nedel

Marcelo Gonçaves Hönnicke

Raphael Fortes Infante Gomes
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