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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO 1 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA. 2 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, os representantes do 3 

Colegiado do Curso de Graduação em Física se reuniram às nove horas e trinta 4 

minutos, na sala nº 206 do bloco G1 no prédio do Departamento de Física, para a 5 

realização da Ducentésima Quadragésima Sexta Reunião Ordinária. A reunião 6 

convocada pelo Coordenador professor João José Piacentini contou com a participação 7 

dos representantes que assinaram o livro de presença. Havendo quórum, o Presidente 8 

considerou aberta a reunião.  9 

E X P E D I E N T E: I – INFORMES. O Presidente informou ao Colegiado o 10 

resultado dos pedidos de transferência e retorno no semestre 2017/2, que são os que 11 

seguem: BACHARELADO – todas as 20 vagas preenchidas, sendo, no Inciso I 12 

(retorno por abandono/transferências internas) – 8; Inciso II (transferências externas) – 13 

1 e Inciso III (retorno de graduado) – 11.Como só houve um pedido para o Inciso II, 14 

cinco vagas do mesmo foram preenchidas com pedidos do Inciso III. 15 

LICENCIATURA – preenchidas 37 das 103 vagas: Inciso I (retorno por 16 

abandono/transferências internas) – 14; Inciso II (transferências externas) – 08 e Inciso 17 

III (retorno de graduado) – 15. Não havendo mais informes a serem dados, passou-se à 18 

ordem do dia. 19 

 20 

ORDEM DO DIA. I – Leitura da ata da reunião anterior (245ª). O Presidente 21 

lembrou ao Colegiado que a ata da reunião anterior já havia sido aprovada, pela mesma 22 

fazer parte do processo de alteração curricular dos cursos de Licenciatura e 23 

Bacharelado em Física, incluindo as disciplinas de Pré-Cálculo (MTM3100), Cálculo I 24 

(MTM3101) e Cálculo II (MTM3102) nesses cursos. 25 

 26 

II – Solicitação de alteração de professor da disciplina FSC5602. Foi feita a leitura 27 

da solicitação dos alunos Karina Buss e John Rodnei de alteração do professor da 28 

disciplina FSC5602 – Evolução dos Conceitos da Física para o semestre 2018/1. O 29 

presidente cedeu a palavra à acadêmica Karina Buss, que explicou as razões de tal 30 

solicitação. Uma vez ouvida a acadêmica, o Colegiado deliberou que a coordenação 31 

solicitasse ao professor da disciplina esclarecimento sobre os fatos citados pela 32 

estudante. 33 

III – Apresentação da proposta de regimento para o TCC do Curso de 34 
Licenciatura em Física. O Presidente informou aos membros do Colegiado que a 35 

proposta, apresentada pela comissão e enviada a eles, está aberta a sugestões e que será 36 

deliberada em reunião futura. 37 

IV – Proposta para Estudo Dirigido. A proposta da comissão para estudo dirigido foi 38 

retirada de pauta, para verificar a legalidade da mesma. 39 

V - Assuntos Gerais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 40 

reunião, da qual eu, João José Piacentini, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que, se 41 

aprovada for, será assinada por mim, Coordenador do Curso.                                         42 
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