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

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um as quatorze horas e dez minutos,
de forma virtual, tive início a décima terceira 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. 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 a ser desenvolvida na reunião. Sem alterações, 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 12ª reunião extraordinária: Prof. Alessandro
apresenta a ata para apreciação dos membros. A mesma é aprovada por unanimidade pelo
Colegiado. Item 2: Análise da solicitação de estágio de docência do aluno Rubens
Henrique Marcos de Moraes: Prof. Alessandro apresenta a solicitação de estágio de
docência do aluno, relatando o plano de trabalho a ser desenvolvido por ele durante o
segundo período emergencial remoto, na Unidade Curricular Cálculo Vetorial, sob a
responsabilidade do prof. Jander Pereira dos Santos. Após ser analisada, a solicitação do
aluno foi aprovada por unanimidade. Item 3: Alteração dos objetivos e ementa da Unidade
Curricular Natureza da Ciência: Prof. Alessandro argumenta que foram feitas mudanças nos
projetos pedagógicos tanto no Curso de Física como no Curso de Química e que as
mudanças não foram devidamente discutidas para as unidades curriculares ministradas
simultaneamente aos dois cursos, como é o caso de Natureza da Ciência. O prof. Alessandro
apresenta os Planos de Ensino dos dois Cursos ressaltando a ementa e os objetivos descritos
por cada um. Após analisar, o Colegiado constatou que tanto a ementa quanto os objetivos
estão muito diferentes. Diante disso, o Colegiado definiu que o ideal é compatibilizar a ementa
e os objetivos da unidade curricular ofertada nos dois cursos. O Colegiado decidiu pela
atualização da ementa e dos objetivos da disciplina, ficando o prof. Alessandro encarregado
de conversar com o prof. Paulo César Pinheiro do Curso de Química para efetivar a
compatibilização das referências bibliográficas. Item 4: Análise da minuta com alterações
na Resolução do CONEP Nº 007/2020: Prof. Alessandro coloca em discussão a minuta de
Resolução que foi elaborada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em reunião
realizada no dia 24/02/2021 que visa regulamentar as ações da UFSJ em relação ao ensino
remoto. Após diversas colocações em torno da minuta proposta, o Colegiado apontou os
seguintes itens a serem mencionados no formulário próprio como contribuição de alteração da
Resolução do CONEP 007/2020: 1) retirar a denominação ensino emergencial remoto ficando
apenas ensino remoto; 2) acrescentar a obrigatoriedade do professor em ministrar aulas
mantendo para os discentes a opção de não cursar as Unidades Curriculares oferecidas no
período remoto; 3) os Departamentos devem atender as solicitações de Unidades



Curriculares que são obrigatórias de acordo com a grade curricular dos Cursos; 4) os
Departamentos devem garantir a reposição dos encargos didáticos não cumpridos durante o
período emergencial em até um ano; 5) a reposição das unidades curriculares não oferecidas
no período emergencial remoto deve ocorrer em até um ano após o retorno presencial.; 6)
retirar § 4º do artigo 6º; 7) as atividades assíncronas devem ser previstas no Plano de Ensino;
8) o § 3º do artigo 10º não está redigido de forma compreensível. Após as diversas sugestões
ficou definido que o prof. Alessandro vai preencher o questionário e encaminhar aos membros
do Colegiado para análise dos mesmos e posteriormente ser encaminhado à PROEN. Item 5:
Informes: Prof. Alessandro informou que o mandato de Coordenador e vice-coordenador
termina em maio e que a eleição será preparada para o mês de abril. 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.
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