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ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO 1 

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA. 2 

 3 
Aos seis dias do mês de maio do ano dois mil e quinze os membros do Colegiado do Curso 4 

de Graduação em Física se reuniram às dez horas na sala nº 114 (sala de Reuniões do 5 

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 

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

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

reunião. Em seguida, solicitou alteração na pauta, incluindo no Expediente, o Informe sobre 10 

a definição das vagas de Transferências e Retornos para o semestre 2015.02, e na Ordem do 11 

Dia, o Ponto IV – Revalidação de diploma estrangeiro de Luís Alberto Torres Quispe. Em 12 

discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade a pauta com a alteração proposta. E X 13 

P E D I E N T E: I - Informes: a) Ata da 234ª reunião (aprovada por carta consulta): 14 
O presidente do Colegiado informou que a Ata da 234ª reunião foi aprovada através de 15 

carta consulta devido à urgência na realização dos seus encaminhamentos. b) Carta 16 

Consulta sobre o Projeto Licenciaturas Internacionais: O prof. Celso Yuji Matuo 17 

informou que, dado o tempo escasso para apresentação de uma candidatura do curso ao 18 

Programa de Licenciaturas Internacionais – PLI Portugal, teve que aprovar através de Carta 19 

Consulta um quadro de equivalências de disciplinas da UFSC com a Universidade de 20 

Aveiro. c) Carta Consulta sobre equivalência de disciplinas de Química: O presidente 21 

do Colegiado informou que, através de Carta Consulta, foi aprovada a equivalência entre a 22 

disciplina QMC 5106 e a disciplina obrigatória QMC 5104. A decisão foi tomada com base 23 

em Carta Consulta, na medida em que era necessário enviar alterações curriculares até 24 

15/04 para que as mesmas fossem implementadas ainda no semestre 2015.2. Em seguida, o 25 

presidente do Colegiado disponibilizou todas as referidas cartas consultas para ratificação 26 

dos membros do Colegiado que ainda não o haviam feito. d) Projetos de Pesquisa: O Prof. 27 

Celso Yuji Matuo informou que foram abertos dois processos da disciplina Projeto de 28 

Pesquisa nesse semestre, sendo eles dos alunos Kewin Sachtleben e João Marcelo 29 

Machado. Informou ainda que assumiu a relatoria de ambos os processos. e) Vagas de 30 

Transferências e Retornos para 2015.02: O Coordenador do curso apresentou o Mem. 31 

017/CCGF/2015 e a Portaria 005/CCGF/2015 que definem, respectivamente, a distribuição 32 

das vagas entre os Incisos I, II e III, e as regras de classificação para o edital 2015.02 de 33 

Transferências e Retornos para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física. 34 

Destacou também que, conforme prevê o Artigo 87 e §2º da Resolução 017/CUn/97, no 35 

caso do Bacharelado foram adicionadas ao Inciso III, 10 (dez) vagas reservadas 36 

exclusivamente para retorno de graduados em Licenciatura em Física. ORDEM DO DIA. I 37 

– Eleição dos Presidentes dos NDE’s (Núcleo Docente Estruturante) dos Cursos de 38 
Bacharelado e Licenciatura em Física. Foram apresentadas as candidaturas dos 39 

professores Lucas Nicolao para a presidência do NDE do Bacharelado em Física, e Tatiana 40 

da Silva para a presidência do NDE da Licenciatura em Física. Os membros do Núcleo 41 

Docente Estruturante presentes à reunião aprovaram por unanimidade as candidaturas.  II – 42 

Definição das regras para Eleição de Coordenador e Subcoordenador do Curso de 43 
Graduação em Física a ser realizado no dia 13/05/2015. O Presidente informou que será 44 

realizada em 13/05/2015 a eleição para Coordenador e Subcoordenador do Curso de 45 

Graduação em Física, e que como o Regimento do Colegiado do Curso não prevê os pesos 46 

dados aos votos de professores, servidores e alunos, cabe ao Colegiado definir nesta 47 
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reunião os respectivos pesos. Foi sugerida a adoção da fórmula 70-30, em que os votos dos 48 

professores e do Chefe de Expediente do Curso de Física têm peso de 70% e os votos dos 49 

estudantes têm peso de 30%. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. III – 50 

Solicitação de dispensa de cursar a disciplina MEN 7093, de Fábio Bartolomeu 51 
Santana: O Presidente apresentou a solicitação de dispensa de disciplina do aluno Fábio 52 

Bartolomeu. A solicitação do aluno se baseia na Resolução 14/CUn/2011 e na Resolução 53 

doo Conselho Nacional de Educação, CNE/CP 2 de 19 de Fevereiro de 2002, e no fato de o 54 

mesmo estar trabalhando como professor da educação básica desde 1995. Em discussão. 55 

Em votação. Aprovado por unanimidade. IV – Revalidação de diploma estrangeiro de 56 

Luís Alberto Torres Quispe. O Coordenador apresentou o parecer de revalidação de 57 

diploma da comissão formada pelos professores Paulo José Sena dos Santos, Ivan Helmuth 58 

Bechtold e Marta Elisa Rosso Dotto. Em discussão. Em votação. Aprovado por 59 

unanimidade o parecer da comissão favorável à revalidação do diploma de Luís Alberto 60 

Torres Quispe. V - Assuntos Gerais. Não houve assuntos tratados. Dada por encerrada a 61 

reunião, eu, Maicon Cláudio da Silva, lavrei a presente ata que, se aprovada for, será 62 

assinada por mim e pelo Coordenador do Curso x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 63 


