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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO 1 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA. 2 

 3 

Aos sete dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete os representantes do 4 

Colegiado do Curso de Graduação em Física se reuniram às oito horas e quarenta e 5 

cinco minutos na sala nº 114 (sala de reuniões), do bloco G1 no prédio do 6 

Departamento de Física para a realização da Ducentésima Quadragésima Quarta 7 

Reunião Ordinária. A reunião convocada pelo Coordenador professor João José 8 

Piacentini contou com a participação dos representantes que assinaram o livro de 9 

presença. Havendo quórum, o Presidente considerou aberta a reunião. E X P E D I E N 10 

T E: I – INFORMES. A) Ata da 243ª reunião: o presidente comunicou que a ata de 11 

homologação da eleição do coordenador do curso foi aprovada através da carta 12 

consulta. B) transferências e retornos com ingresso para 2017/2: O Presidente 13 

informou o número de vagas disponíveis para transferências e retornos, a saber: 1) 14 

Licenciatura em Física: 38 (trinta e oito) vagas para 25 (vinte e cinco) candidatos; as 15 

vagas foram distribuídas nos incisos: I - transferência interna e retorno por 16 

abandono - 12 (doze) vagas ofertadas para 11 (onze) candidatos. Inciso II - 17 

transferência externa – 10 (dez) vagas ofertadas para 04 (quatro) candidatos. Inciso 18 

III – retorno de graduado – 09 (nove) vagas para 06 (seis) candidatos. 2) 19 

Bacharelado em Física: 07 (sete) vagas ofertadas e 04 (quatro) vagas ocupadas; as 20 

vagas foram distribuídas nos incisos: I - transferência interna e retorno por 21 

abandono - 0 (zero) vagas ofertadas. Inciso II - transferência externa – 0 (zero) 22 

vagas ofertadas. Inciso III – retorno de graduado – 07 (doze) vagas para 04 (quatro) 23 

candidatos. Todos os pedidos para ingressar no curso de Licenciatura e Bacharelado em 24 

Física foram deferidos.  25 

ORDEM DO DIA. I – Solicitação do discente Ângelo Cossa Ferreira 26 

(Licenciatura, currículo 94/1) para considerar como optativa as disciplinas 27 
MEN7091 e MEN7092 (currículo 2019/1). Verificou-se que o aluno está cursando o 28 

currículo 1994-1, e de acordo com consulta a PROGRAD, há possibilidade de atender a 29 

referida solicitação. Em discussão. Após várias considerações, foi colocado em 30 

votação.  As solicitações do aluno foram aprovadas por unanimidade. 31 

II - Solicitação da discente Michele Duarte Tonet de realizar seu TCC fora 32 
da área de ensino de Física.  A aluna do curso de Licenciatura em Física, currículo 33 

2009.1, solicitou a permissão para realizar o trabalho de conclusão de curso na área de 34 

pesquisa relacionado ao curso de Bacharelado em Física. Ao consultar o plano 35 

pedagógico do curso verificou-se que o trabalho de conclusão do curso deve ser 36 

realizado dentro da área de ensino de física. Após várias considerações, foi colocado 37 

em votação.  A solicitação do aluno foi negada por unanimidade. 38 

III - Discussão sobre elaboração de regimento para o TCC. Foi designada 39 

comissão para elaboração da resolução que regulamentará o TCC após aprovação do 40 

colegiado. Foram designados para a referida comissão Celso Yuji Matuo, Paulo José 41 

Sena e Nelson Canzian da Silva, sob a presidência do primeiro, com prazo de dois 42 

meses. Em votação. Aprovado por unanimidade. 43 

IV - Discussão sobre estudos dirigidos. Foi proposto pelo presidente do colegiado a 44 

regulamentação do estudo dirigido, sendo criada uma comissão formada pelos 45 
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professores José Ricardo Marinelli (presidente), Pawel Klimas e João José Piacentini, 46 

para apresentarem proposta de regulamentação de estudos dirigidos. Por hora, o 47 

colegiado decidiu permitir os alunos realizarem estudo dirigido  com indicação de 48 

professor pelo coordenador do curso.  49 

V – Normas para eleição do Colegiado: foram mantidas as normas da eleição 50 

anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 51 

VI – Assuntos Gerais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 52 

reunião, da qual eu, João José Piacentini, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que, se 53 

aprovada for, será assinada por mim, Coordenador do Curso x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-54 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 55 
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