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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 COLEGIADO DE CURSO Nº 84 / 2021 - COFIS (12.61) 

Nº do Protocolo: 23122.012561/2021-11
São João Del-rei-MG, 19 de abril de 2021.

Ata da Décima Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Física

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez minutos,
de forma virtual, teve início a décima reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Física.
Participaram da reunião, sob a presidência do Prof. Alessandro Damásio Trani Gomes, os
seguintes membros: Profa. Ana Cláudia Monteiro Carvalho, prof. Pablo Parmezani Munhoz,
prof. Edson Wander Dias, profa. Erika de Carvalho Bastone e a aluna Isabella Souza Carlos
Rodrigues como representante dos alunos nesta reunião. O presidente deu início aos
trabalhos submetendo à pauta da reunião a aprovação. A pauta foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, deu-se início à reunião, conforme descrição dos itens: Item 1:
Leitura e aprovação da ata da 9ª reunião extraordinária: Prof. Alessandro coloca a ata
para apreciação dos membros e em seguida a mesma é aprovada por unanimidade pelo
Colegiado. Item 2: Divulgação dos resultados do Guia da Faculdade 2020: Prof.
Alessandro apresenta o resultado da avaliação dos cursos de Física nas modalidades
Bacharelado e Licenciatura emitido pelo guia da Faculdade e ressalta que ambos foram
avaliados com a nota 4,0. Item 3: Avaliação do Primeiro Período de Ensino Remoto
Emergencial: Prof. Alessandro coloca que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFSJ
vai fazer uma avaliação institucional do 1º período remoto emergencial com os docentes,
técnico administrativo e discentes. Após esta colocação a palavra foi aberta para que os
professores membros do Colegiado relatassem como que está sendo a experiência deles com
o ensino remoto. A discente Isabella também relatou as dificuldades elencadas por alguns
alunos. Item 4: Edital 001/2020UFSJ/PROEN/DIBID - Aquisição de material bibliográfico:
Prof. Alessandro apresenta o edital da Divisão de Biblioteca (DIBIB) para a aquisição de
livros. Apresenta também o levantamento das bibliografias relacionadas no Projeto
Pedagógico do Curso de Física que tem exemplares na biblioteca bem como as quantidades
existentes. A intenção é que se adquiram aqueles livros que constam na biblioteca em
quantidade menor. Após algumas colocações e analisando o levantamento bibliográfico o
Colegiado aprovou por unanimidade a submissão da proposta, descrita no anexo I, integrante
do referido edital. Item 5: Discussão sobre possibilidades de ensino das disciplinas
experimentais de forma remota/a distância: Prof. Alessandro argumenta que essa foi uma
solicitação da profa. Thalita, considerando que esta considera ser possível o retorno das aulas
experimentais, observando-se todos os protocolos de segurança necessários. Foi colocado
também que para as aulas experimentais é necessário o apoio do técnico de laboratório do
Curso de Física auxiliando nos experimentos. Diante do exposto, o Colegiado definiu que
essa possibilidade do retorno das aulas experimentais deve ser discutida em reunião de área
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da Física. Outra definição é que a profa. Thalita vai entrar em contato com o chefe de
Departamento do DCNAT considerando que este deve ser consultado em relação à
participação dos técnicos nas aulas experimentais. Item 6: Informes: Foi informado as
disciplinas a serem solicitadas ao DCNAT para o segundo período emergencial. Item 07:
Espaço Livre: Não foram feitos comentários nesse item de pauta. Não havendo mais
assuntos para serem tratados nesta reunião, o presidente declarou encerrada a reunião às
quinze horas e cinquenta 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/MG, 29 de outubro de 2020.
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