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São João del-Rei-MG, 19 de abril de 2021.

Ata da Décima Segunda Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Física

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte às quatorze horas e quinze minutos,
de forma virtual, teve início a décima segunda 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, profa. Erika de Carvalho Bastone, 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 da reunião sugerindo a inclusão de três itens referentes ao
estágio de docência dos alunos: Cássio Longati Nunes, José Agenor Carvalho Júnior e Isaac
Max Pereira. Com estas inclusões 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 11ª
reunião extraordinária: Prof. Alessandro coloca a ata para apreciação dos membros. A ata é
aprovada por unanimidade pelo Colegiado. Item 2: Análise da solicitação de estágio de
docência do aluno Cássio Longati Nunes: Prof. Alessandro apresenta a solicitação do
aluno, relatando o plano de trabalho a ser desenvolvido por ele durante o segundo período
emergencial remoto, na Unidade Curricular Fundamentos de Ondas Termodinâmica, sob a
responsabilidade do prof. Wagner Souza Machado. Após ser analisada a solicitação do aluno
foi aprovada por unanimidade. Item 3: Análise da solicitação de estágio de docência do
aluno José Agenor Carvalho Júnior: Prof. Alessandro apresenta a solicitação do aluno,
relatando o plano de trabalho a ser desenvolvido por ele durante o segundo período
emergencial remoto, na Unidade Curricular Fundamentos de Ondas Termodinâmica, sob a
responsabilidade do prof. Wagner Souza Machado. Após ser analisada a solicitação do aluno
foi aprovada por unanimidade. Item 4: Análise da solicitação de estágio de docência do
aluno Isaac Max Pereira: Prof. Edson argumentou que o aluno Isaac o procurou e
manifestou interesse em fazer o estágio de docência na Unidade Curricular "Métodos Teórico
da Física A" a ser ministrada por ele neste segundo período emergencial remoto. O Colegiado
aprovou a solicitação desde que o aluno apresente a solicitação formalmente através dos
formulários próprios. O aluno será informado pelo prof. Edson dessa condição colocada pelo
colegiado. Item 5: Análise dos Planos de Ensino das Unidades Curriculares a serem
ministradas no segundo período remoto: 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. Uma observação foi feita em relação à Unidade Curricular
"Natureza da Ciência" que será discutida na próxima reunião, quando será analisada a
necessidade de mudança na ementa e no objetivo para que haja compatibilização com o
curso de Química. Item 4: Informes: (i) Prof. Alessandro apresenta os horários de aulas do
Bacharelado e da Licenciatura para o segundo período emergencial. (ii) O Colegiado decidiu
por unanimidade que a carga horária máxima a ser cursada pelo aluno do Curso de Física



durante o segundo período emergencial será de 180 horas Um memorando eletrônico será
encaminhado à DICON solicitando o cadastro das referidas horas. Item 05: 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 quinze 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.
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