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São João del-Rei-MG, 23 de maio de 2022.

Ata da Centésima nona Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Física
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois às nove horas e quinze minutos, de
forma virtual, teve início a centésima oitava reunião ordinária do Colegiado do Curso de
Física. Presentes à reunião, sob a presidência do Prof. Alessandro Damásio Trani Gomes, os
seguintes membros: Prof. Edson Wander Dias, Profa. Erika de Carvalho Bastone, prof. Pedro
Claudio Guaranho de Moraes, prof. Samuel Maier Kurcart e a aluna Isabella Souza Carlos
Rodrigues como representante dos alunos nesta reunião. O presidente deu início aos
trabalhos apresentando a pauta a ser desenvolvida e após analisada foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, deu-se início à reunião, conforme descrição dos itens: Item 1:
Leitura e aprovação da ata da 108ª Reunião Ordinária do Colegiado: Prof. Alessandro
coloca a ata para apreciação dos membros que após ser analisada é aprovada por
unanimidade pelo Colegiado. Item 2: Apreciação do Relatório de Estágio de Docência da
aluna Diana do Socorro Sales Palhari: Prof. Alessandro apresenta o relatório das
atividades desenvolvidas pela aluna durante o estágio de docência, realizado na Unidade
Curricular Mecânica Clássica II, sob a responsabilidade do prof. Horácio Wagner Leite Alves.
Após ser analisado o relatório foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Item 3:
Consulta à PROEN sobre a publicidade da disponibilidade dos professores: Prof.
Alessandro apresenta email enviado pela professora do Departamento de Matemática
questionando a divulgação do horário (3 horas) de disponibilidade dos professores para
atendimento aos discentes conforme preconizado na Resolução 12 de 04 de abril de 2018
em seu artigo 12º inciso 5º. Prof. Pedro enfatiza que a Resolução exige à divulgação. Diante
disso o Colegiado deliberou por fazer consulta à PROEN e ressalta a importância de
disponibilizar os horários de disponibilidade dos professores no site da COFIS bem como
mural da Coordenadoria. Item 4: Deliberação do número de docentes na composição do
NDE: Prof. Alessandro coloca em debate a Resolução CONSU 25/2021 que em seu Artigo
1º, parágrafo único dispõe que cursos de mesma nomenclatura e graus acadêmicos distintos
(licenciatura e bacharelado) têm Núcleos Docentes Estruturantes independentes, podendo
ter membros em comum. Ressalta também que esta composição do NDE prevista na referida
Resolução foi debatida na última reunião do Núcleo Docente Estruturante. Após algumas
colocações o Colegiado deliberou pela formação do Núcleo Docente Estruturante nos cursos
de Física nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado. Serão realizadas eleições para a
composição dos referidos núcleos e desta forma atender o que é preconizado na Resolução.
Item 5: Modificações no PPC do Curso de Física, grau acadêmico Licenciatura para
atendimento à Resolução CNE/CP nº 2/2019 e à curricularização da extensão: Antes de
apresentar as possíveis mudanças no Projeto Pedagógico prof. Alessandro explica que
essas mudanças foram discutidas na reunião do Núcleo Docente Estruturante. Em seguida



apresenta as modificações para o grau acadêmico de licenciatura, que são: a) retorno da
Unidade Curricular Didática de Ciências; b) retorno da Unidade Curricular Instrumentação
para o Ensino de Ciências; c) a Unidade Curricular Divulgação Científica e espaços não
formais de Educação será substituída pela Unidade Curricular Metodologias Ativas no Ensino
de Ciências. A carga horária do Curso de Física, grau acadêmico Licenciatura passa a ser de
3.200 horas assim distribuídas: a) Grupo 01: 810 horas (destinadas a base comum que
compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos) b) Grupo 02: 1590
horas (destinadas a aprendizagem dos conteúdos específicos da área) c) Grupo 03: 800
horas (destinadas a prática pedagógica). Item 6: Modificações nas ementas das unidades
curriculares do curso de Física, grau acadêmico Licenciatura, para atendimento à
Resolução CNE/CP nº 2/2019: Prof. Alessandro ressalta que as reformulações efetuadas
nas ementas e também nos objetivos de algumas Unidades Curriculares visam propiciar que
a metodologia e as práticas de ensino possibilitem ao aluno um melhor domínio pedagógico
dos conteúdos e desta maneira facilitar o processo ensino aprendizagem. Sendo assim, as
alterações nas ementas de algumas Unidades Curriculares visam propiciar aos alunos um
conhecimento maior em relação aos aspectos pedagógicos das Unidades Curriculares e os
objetivos visam promover um maior domínio desses aspectos pedagógicos. Item 7:
Modificação no PPC do Curso de Física grau acadêmico Bacharelado para
atendimento à curricularização da extensão: Prof. Alessandro salienta que as alterações
no grau acadêmico Bacharelado serão menores. Para atender a Resolução que prevê a
curricularização da extensão, a Unidade Curricular Formação Universitária e Profissional em
Química e Física será excluída da grade curricular na modalidade de Bacharelado e apenas
uma optativa será mantida. Item 08: Informes: Atendendo às solicitações ficou definido que
as reuniões do Colegiado acontecerão às terças-feiras, no horário de 9h30. Item 09: 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 onze horas e
quarenta 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, 02 de maio de 2022.
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