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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA

ATA DE REUNIÃO DE NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) Nº 2 / 2021 - COFIS (12.61)
Nº do Protocolo: 23122.043684/2021-96

São João del-Rei-MG, 26 de novembro de 2021.

Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Física

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e um às nove horas e dez minutos, de
forma virtual, teve início a décima oitava reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante
(NDE) do Curso de Física. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. Alessandro
Damásio Trani Gomes, os seguintes membros: Prof. Edson Wander Dias, Profa. Erika de
Carvalho Bastone, prof. Pedro Claudio Guaranho de Moraes e profa. Thalita Chiaramonte. O
Prof. Alessandro deu início à reunião submetendo a pauta à aprovação dos presentes. A
pauta foi aprovada por unanimidade, conforme se descreve. Item 01: Leitura e aprovação
da ata da décima sétima Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso
de Física: A ata foi aprovada por unanimidade. Item 02: Discussão sobre a Resolução
CONEP 008/21: O Prof. Alessandro coloca em discussão a Resolução 008/2021 que dispõe
sobre a criação e regulamentação da formação em extensão na UFSJ. Várias foram às
abordagens em torno da resolução e alguns aspectos foram discutidos, tais como: a) a
criação de Unidade Curricular estendida como uma forma de promover e assegurar ao
discente a participação de projetos ou programas de extensão; b) para que esta formação
em Extensão aconteça é necessário que esteja prevista nos currículos e Projetos
Pedagógicos dos Cursos de Graduação; c) é de responsabilidade do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) conduzir o trabalho de reestruturação curricular e definir o número de
Unidades Curriculares Estendidas que serão necessárias para o cumprimento da carga
horária mínima para a formação em extensão; d) a formação em extensão deve ter como
foco a política de extensão da UJSJ promovendo efetivamente o exercício do Ensino,
Extensão e Pesquisa, tendo a Extensão uma ligação direta com as demandas sociais, ou
seja, só será considerado projeto de extensão aquele que tiver envolvimento da comunidade;
e) a formação em extensão passa a valer para aos ingressantes do primeiro semestre letivo
de 2023 nos cursos de graduação da UFSJ. Prof. Alessandro apresenta o Guia de Formação
em Extensão na UFSJ onde são abordados os aspectos necessários para a criação do
projeto de extensão nos cursos de graduação. Item 03: Discussão sobre a proposta de
redução do número de semanas do semestre letivo: Prof. Alessandro apresenta a tabela
onde estão relacionados os cursos de graduação da UFSJ com suas respectivas cargas
horárias e possíveis alterações considerando o número de semanas do semestre letivo.
Também colocou para os presentes o questionário encaminhado pela PROEN que visa dar
subsídios a Comissão criada na Congregação para avaliar a possibilidade de redução de
semanas eletivas na UFSJ. Prof. Alessandro vai formular as respostas e posteriormente
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encaminhar aos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) para que estes deem sua
contribuição na elaboração das respostas do questionário que deve ser encaminhado à
PROEN até o dia 04 de junho. Diante da proposta de redução do número de semanas do
semestre letivo o Núcleo Docente Estruturante da Física (NDE) por unanimidade se
posiciona contrário a esta redução. Item 04: Discussão sobre a Resolução MEC CNE/CP
02/2015: Prof. Alessandro coloca em discussão a referida Resolução ressaltando que a
mesma define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores
para Educação Básica e Institui a Base Nacional Comum para a formação Inicial de
Professores da Educação Básica. De acordo com a resolução todos os cursos em nível
superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação
Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária específica para cada grupo e
devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais. Diante disso, prof.
Alessandro vai fazer uma simulação de distribuição das unidades curriculares atuais e das
horas que serão destinadas à extensão dentro da carga horária estabelecida na referida
resolução. Item 05: Informes: Prof. Alessandro coloca que será publicado pela terceira vez o
edital de monitoria para quatro Unidades Curriculares que não tiveram alunos inscritos nos
dois editais anteriores. Item 06: Espaço Livre: Não foram tratados assuntos neste item de
pauta. Não havendo mais assuntos para ser tratado nessa reunião, o presidente declarou
encerrada a reunião às onze horas e vinte minutos, da qual eu, Maria Lúcia da Silva,
secretária da Coordenadoria do Curso de Física, lavrei a presente ata, que após ser lida, e
aprovada será assinada pelo presidente e demais membros presentes.
São João del Rei, 01 de junho de 2021.
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