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ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO DO 1 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA. 2 

 3 
Aos quatro dias do mês de abril do ano dois mil e dezesseis os membros do Colegiado do 4 

Curso de Graduação em Física se reuniram às nove horas na sala nº 114 (sala de Reuniões 5 

do Departamento de Física) para atender à convocação do Coordenador do Curso de 6 

Graduação em Física, Prof. Celso Yuji Matuo, para a realização da Ducentésima Trigésima 7 

Nona Reunião Ordinária. Participaram da reunião os representantes que assinaram o livro 8 

de presença. Havendo quórum, o Presidente prof. Celso Yuji Matuo considerou aberta a 9 

reunião, solicitando ao Colegiado alteração na pauta da reunião. Alteração aprovada por 10 

unanimidade. E X P E D I E N T E: I - Ata da 238ª reunião. Em discussão. Aprovada 11 

por unanimidade. II – Informes. a) Relatórios da disciplina Projeto de Pesquisa: O 12 

prof. Celso Yuji Matuo informou que três alunos que estavam matriculado na disciplina 13 

Projeto de Pesquisa em 2015/2, apresentaram os relatórios, sendo que todos foram 14 

aprovados pelos respectivos orientadores e pelo Coordenador do Curso. b) Dispensa de 15 

cursar MEN7094: O Presidente do Colegiado deferiu o pedido de dispensa da discente 16 

Daiana Greicy Cordeiro devido ao fato da estudante estar exercendo regularmente a 17 

atividade docente há três anos. c) Controle Prazo Máximo (PDIC): O Coordenador do 18 

Curso concedeu todos os semestres restantes disponíveis para a integralização dos cursos 19 

de Bacharelado e Licenciatura em Física, dos estudantes informados pelo Departamento de 20 

Administração Escolar (DAE). ORDEM DO DIA. I – Revisão dos processos de 21 

avaliação da disciplina FSC5173 – Prática de Ensino de Física Moderna, ministrada 22 

pela professora Tatiana da Silva no semestre 2015/1, solicitada pelo discente Maicon 23 
Roberto Weigel: O Presidente do Colegiado fez a leitura do parecer emitido pela 24 

Comissão composta pelos professores membros do Colegiado do Curso: Marco Aurélio 25 

Catacin Kneipp (presidente), Marcus Emmanuel Benghi Pinto e Oswaldo de Medeiros 26 

Ritter. Após análise minuciosa dos documentos apresentados pelo discente, a Comissão 27 

relata no seu parecer que a alegação do aluno que a professora Tatiana da Silva não 28 

cumpriu o Plano de Ensino da disciplina não tem fundamento, e que os resultados obtidos 29 

pelo aluno nas avaliações já realizadas sejam mantidos, pois as alegações do acadêmico 30 

não puderam ser comprovadas pelos documentos apresentados. Em discussão. Aprovado 31 

por unanimidade o parecer da Comissão indeferindo o pedido do aluno. II – Abertura de 32 

processo disciplinar contra o discente Felipe Batista da Silva devido à ocupação 33 
irregular da moradia estudantil da UFSC (processo 23080.000532/2016-04): O 34 

Presidente do Colegiado, professor Celso Yuji Matuo apresentou seu parecer sobre o 35 

processo solicitado pelo Gabinete da Reitoria para a aplicação de penalidade ao discente, 36 

apresentando o histórico e a análise do processo. O voto do parecerista é que devido à 37 

primariedade do infrator, seja emitida uma advertência por escrito ao discente. Em 38 

discussão. Aprovado por unanimidade. III – Alteração do pré-requisito da disciplina 39 

optativa Teoria Clássica de Campos (FSC5510), solicitada pelo professor Marco 40 
Aurélio Cattacin Kneipp: Foi solicitado pelo professor requerente que os pré-requisitos 41 

FSC5219 (Mecânica Analítica) e FSC5506 (Estrutura da Matéria I) permaneçam os 42 

mesmos e que o outro pré-requisito seja: FSC5290 (Relatividade Restrita) OU FSC5291 43 

(Relatividade Geral). Em discussão. Aprovado por unanimidade. IV – Dispensa de cursar 44 

MEN7094 solicitada pelo aluno Janio Damiani Spillere: Devido ao tempo de atuação no 45 

magistério (um ano), o Colegiado do Curso solicitou que fosse enviado ao Departamento 46 

de Metodologia de Ensino (MEN) um questionamento sobre o teor da disciplina Estágio 47 
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Supervisionado em Ensino de Física D + TCC, informando o que é discutido em aula, e 48 

analisar o caso específico do aluno solicitante. V – Ratificação das normas dos Estágios 49 

não remunerados: Foi solicitado pelo Coordenador de Estágios do Departamento de 50 

Física, professor Nelson Canzian da Silva a ratificação  da possibilidade de alunos de 1
a
 51 

fase do curso de graduação em Física fazerem estágios não remunerado, aprovado na 238
a
 52 

Reunião do Colegiado do Curso. Em discussão. Aprovado por  unanimidade. VI – 53 

Assuntos Gerais: O Presidente do Colegiado informou que no mês de março, preencheu o 54 

formulário para a classificação de cursos do Guia do Estudante da Editora Abril. O 55 

Presidente informou aos membros do Colegiado do Curso e que também são membros do 56 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) para verificarem a possibilidade de substituição da 57 

disciplina Fundamentos de Termodinâmica (FSC5303) pela disciplina Termodinâmica 58 

(FSC5131). Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, 59 

Celso Yuji Matuo, secretário ad-hoc lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada 60 

pelo Presidente do Colegiado.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-61 
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