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São João del-Rei-MG, 26 de abril de 2022.

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

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um às nove horas e quinze
minutos, de forma virtual, teve início a décima nona 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, Prof.
Cláudio de Oliveira, prof. Pedro Claudio Guaranho de Moraes e profa. Thalita Chiaramonte.
O Prof. Alessandro deu início à reunião submetendo a pauta da reunião à aprovação dos
presentes. A pauta foi aprovada por unanimidade, conforme se descreve. Item 01: Leitura e
aprovação da ata da décima oitava Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante
do Curso de Física: A ata foi aprovada por unanimidade. Item 02: Discussão sobre a
criação da Unidade Curricular Estendida "Formação em Extensão", em atendimento à
Resolução CONEP 008/21: O Prof. Alessandro explica a proposta da criação das Unidades
Curriculares Estendidas que passam a fazer parte do currículo do aluno de graduação da
UFSJ. Neste propósito, o CONEP aprovou a Resolução 008/2021, de 07 de abri de 2021,
que dispõe sobre a criação e regulamentação da formação em extensão na UFSJ,
ressaltando que essa formação em extensão tem que estar prevista nos currículos e projetos
pedagógicos dos cursos de graduação, sem necessariamente acarretar aumento da carga
horária total dos cursos. Caberá ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) conduzir os trabalhos
de reestruturação curricular e definir o número de Unidades Curriculares Estendidas
necessário para o cumprimento da carga horária mínima para a formação em extensão,
analisando a melhor maneira de implementar a curricularização da Extensão, respeitando as
diretrizes nacionais e resoluções da UFSJ. A Formação em Extensão passa a valer para os
ingressantes no primeiro semestre de 2023. Para atender à Resolução, algumas sugestões
foram discutidas pelos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE): a) na Licenciatura
excluir algumas disciplinas como: Formação Universitária e Profissional em Física e Química
e Divulgação Científica e Espaços não formais e abordar o conteúdo delas em extensão; b)
no Bacharelado, excluir a Unidade Curricular Formação Universitária e Profissional em Física
e Química; c) três disciplinas podem ser suficientes para atender a carga horária de extensão
exigida pela Resolução. Prof. Alessandro se comprometeu a trabalhar nessas sugestões e,
na próxima reunião, as modificações realizadas serão apresentadas aos membros do NDE
para discussão. Item 03: Informes: Não foram tratados assuntos neste item de pauta. Item
04: 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, 23 de novembro de 2021.
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