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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 81 / 2021 - COFIS (12.61) 

Nº do Protocolo: 23122.012550/2021-23
São João Del-rei-MG, 19 de abril de 2021.

Ata da Sétima Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Física

Aos nove dias dia do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, de forma virtual,
teve início a sétima 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 e prof. Edson Wander
Dias. As alunas Isabella Souza Carlos Rodrigues e Karine Sacchetto Vieira Santos
participaram como representantes dos alunos nesta reunião. O presidente deu início aos
trabalhos acrescentando um item à pauta da reunião e, em seguida, submeteu a mesma à
aprovação. Com essas alterações a pauta foi aprovada por unanimidade. Deu-se início à
reunião, conforme se descreve: Item 1: Discussão das diretrizes elaboradas pela
Comissão de Análise de Atividades Acadêmicas Emergenciais UFSJ/COVID: Prof.
Alessandro coloca para os presentes o motivo da reunião destacando os Cenários das
atividades Acadêmicas Emergenciais a serem discutidas. Ressalta que a Comissão fez um
levantamento de possíveis cenários, que são: 1) Não retomada das atividades acadêmicas. 2)
Retomada presencial das atividades acadêmicas. 3) Retomada de forma remota das
atividades acadêmicas. Considerando que os cenários 1 e 2 não demandam diretrizes, nesse
documento foram apresentadas as diretrizes para o cenário 3 que é a retomada das
atividades de forma remota. O Colegiado analisando as diretrizes ressalta que o ensino
remoto é um desafio que envolve diversas variáveis. Entre elas: (i) de que maneira os
recursos tecnológicos estariam à disposição dos professores; (ii) como ficaria a situação do
aluno que não tiver acesso às aulas online. Também a questão da segurança foi discutida,
caso seja necessário ao professor comparecer ao Campus onde atua. Após as colocações o
Colegiado considera possível a retomada de forma remota das atividades acadêmicas. Item
2: Preenchimento do questionário solicitado pela PROEN: Prof. Alessandro apresenta o
questionário proposto pela PROEN referente às diretrizes sobre possível realização de
atividades remotas na UFSJ. Em seguida, iniciou-se a formulação das respostas ao
questionário, considerando as colocações dos membros do Colegiado. Item 3: Estágio
Supervisionado na Licenciatura: O Colegiado deliberou, por unanimidade, que o Estágio
Supervisionado Obrigatório para alunos da Licenciatura pode ocorrer de forma remota. O
coordenador informa que três alunos do curso já estão dando continuidade ao estágio dessa
forma. Item 04: Informes: Não foram feitos comentários nesse item de pauta. Item 05:
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
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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, 09 de julho de 2020.
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