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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 83 / 2021 - COFIS (12.61) 

Nº do Protocolo: 23122.012558/2021-90
São João Del-rei-MG, 19 de abril de 2021.

Ata da Nona Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Física

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez minutos,
de forma virtual, teve início a nona 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 das atas da 7ª e 8ª reuniões extraordinárias: Prof. Alessandro coloca
as atas para apreciação dos membros do Colegiado. As atas foram aprovadas por
unanimidade pelo Colegiado. Item 2: Análise das solicitações de monitorias para o
primeiro período emergencial: Prof. Alessandro apresenta o edital UFSJ/PROEN/SEACA
007/2020 que estabelece concessão de bolsas de monitorias para o primeiro período
emergencial. Em seguida, tendo em vista o Anexo I do referido edital, colocou as solicitações
de monitorias encaminhadas pelos professores para os membros do Colegiado analisarem e
estabelecerem os critérios para a distribuição das bolsas. Após analisar, o Colegiado aprovou
as solicitações, num total de oito (08) monitorias (relacionadas no anexo II do referido edital),
classificando-as por ordem de prioridade. As justificativas e os critérios definidos para a
classificação da concessão das bolsas de monitorias foram: índice de reprovação/retenção;
número de alunos matriculados nas Unidades Curriculares pertencentes aos períodos iniciais
do curso (Anexo III) As solicitações serão encaminhadas ao SEACA. Item 3: Informes: A
discente Isabella, representante dos alunos manifestou para os membros do Colegiado a
insatisfação dos alunos com relação ao limite de 144 horas a serem cursadas neste período
emergencial. Prof. Alessandro coloca que esta foi uma decisão unânime do Colegiado e que
qualquer alteração só poderá ser efetivada na terceira etapa de inscrição periódica. Diante do
exposto, o Colegiado decidiu que o aluno que quiser alterar a carga horária que estiver
cursando deverá encaminhar um e-mail ao Prof. Alessandro solicitando e justificando a
referida alteração. Essa decisão será repassada aos alunos pela representante Isabella. Item
04: 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.
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São João del - Rei/MG, 28 de agosto de 2020.

(Assinado digitalmente em 19/04/2021 21:40 ) 
ALESSANDRO DAMASIO TRANI GOMES 
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE 
COFIS (12.61) 

Matrícula: 1362292 

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 14:50 ) 
ANA CLAUDIA MONTEIRO CARVALHO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1500053 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 00:35 ) 
EDSON WANDER DIAS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
COFIS (12.61) 

Matrícula: 1552299 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 09:52 ) 
ERIKA DE CARVALHO BASTONE 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 3288879 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 06:50 ) 
PABLO PARMEZANI MUNHOZ 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1842975 
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