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São João del-Rei-MG, 01 de outubro de 2021.

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um às quatorze horas e quinze
minutos, de forma virtual, teve início a décima quarta reunião extraordinária do Colegiado do
Curso de Física. Presentes à reunião, sob a presidência do Prof. Alessandro Damásio Trani
Gomes, os seguintes membros: Profa. Ana Cláudia Monteiro Carvalho, prof. Edson Wander
Dias e a aluna Isabella Souza Carlos Rodrigues como representante dos alunos nesta
reunião. O presidente deu início aos trabalhos apresentando à pauta a ser desenvolvida na
reunião. Argumenta que o item que trata do estágio de docência da aluna Letícia Mara Vieira
Ildefonso será retirado da pauta uma vez que a aluna mudou sua programação em relação ao
estágio. Com essa alteração, 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 13ª
reunião extraordinária: Prof. Alessandro apresenta a ata para apreciação dos membros. A
ata é aprovada por unanimidade pelo Colegiado. Item 2: Aprovação do "ad referendum" da
solicitação de monitoria para primeiro semestre de 2021: Prof. Alessandro coloca que
para atendimento ao Edital UFSJ/PROEN/SEACA 004/2021 - Programa de Monitoria 2021/1 e
pela impossibilidade do Colegiado se reunir a tempo de analisar os pedidos foi necessário o
"ad referendum' do presidente do Colegiado. Este analisou os pedidos de monitoria
encaminhados pelos professores tendo em vista o Anexo I do referido Edital. Após analisar os
pedidos, o presidente do Colegiado do Curso de Física aprovou as solicitações, num total de
11 monitorias (relacionadas no anexo II do referido edital), classificando-as, por ordem de
prioridade no processo de aprendizado dos estudantes. As justificativas e os critérios
definidos para a classificação das solicitações de monitoria foram: índice de
reprovação/retenção; número de alunos matriculados nas Unidades Curriculares e Unidades
Curriculares pertencentes aos períodos iniciais do curso. Item 3: Análise da Tabela de
Cursos Afins: Prof. Alessandro apresenta a tabela de cursos afins a ser aplicada nos
processos seletivos de vagas remanescentes. Após algumas colocações, o Colegiado do
Curso de Física decidiu, por unanimidade, pela manutenção da tabela, ou seja, para
admissão ao Curso de Física, por vagas remanescentes, serão aceitos alunos de todos os
Cursos da UFSJ. Item 4: Análise Planos de Ensino das Unidades Curriculares a serem
ministradas no primeiro semestre remoto de 2021/1: Prof. Alessandro fez a apresentação
dos Planos um a um para que os membros do Colegiado fizessem a avaliação. Após
analisados, os Planos de Ensino foram aprovados. Item 5: Informes: Prof. Alessandro
informa que a eleição para Coordenador, Vice-coordenador e para um membro do Colegiado
será no próximo dia 26/04. Na oportunidade, agradece a participação da profa. Ana Cláudia
Monteiro Carvalho que está deixando o Colegiado. Item 06: Espaço Livre: Não foram feitos
comentários nesse item de pauta. Não havendo mais assuntos a serem tratados nesta
reunião, o presidente declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta 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, 22 de abril de 2021.
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