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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO 1 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA. 2 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, os representantes do 3 

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

minutos, na sala nº 114 no prédio do Departamento de Física, para a realização da 5 

Ducentésima Quadragésima Sétima Reunião Ordinária. A reunião convocada pelo 6 

Coordenador professor João José Piacentini contou com a participação dos 7 

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 2018/1, 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 (246ª): foi feita a leitura 21 

da ata da reunião anterior. Posta em votação. Aprovada por unanimidade. 22 

 23 

II – Solicitação do aluno Leonardo Uzejka de Oliveira de validação da disciplina 24 
Estágio Supervisionado em Física C (MEN7093): a solicitação foi negada, uma vez 25 

que não atende à legislação de estágios do Departamento de Metodologia de Ensino. 26 

 27 

III – Encaminhamento do documento quanto à curricularização da Extensão às 28 
instâncias superiores da UFSC: o professor Nelson Canzian solicitou a não 29 

deliberação sobre o documento, para apresentar proposta alternativa ao mesmo. 30 

 31 

IV – Inclusão da disciplina Eletrônica (EEL7061) como optativa para o 32 

bacharelado em Física: aprovada a inclusão da disciplina, com os pré-requisitos Física 33 

Geral IV  (FSC5194) e Laboratório de Física IV (FSC5144). 34 

V - Assuntos Gerais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 35 

reunião, da qual eu, João José Piacentini, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que, se 36 

aprovada for, será assinada por mim, Coordenador do Curso.                                         37 
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