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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO 1 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA. 2 

 3 
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis os membros do Colegiado 4 

do Curso de Graduação em Física se reuniram às oito horas e trinta minutos na sala nº 114 5 

(sala de Reuniões do Departamento de Física) para atender à convocação do Coordenador 6 

do Curso de Graduação em Física, Prof. Celso Yuji Matuo, para a realização da 7 

Ducentésima Quadragésima Reunião Ordinária. Participaram da reunião os representantes 8 

que assinaram o livro de presença. Havendo quórum, o Presidente prof. Celso Yuji Matuo 9 

considerou aberta a reunião, solicitando ao Colegiado a aprovação da pauta da reunião. 10 

Pauta aprovada por unanimidade. E X P E D I E N T E: I - Ata da 239ª reunião. Em 11 

discussão. Aprovada por unanimidade. II – Informes. a) Projetos da disciplina Projeto 12 

de Pesquisa: O prof. Celso Yuji Matuo informou que cinco alunos que estão matriculados 13 

na disciplina Projeto de Pesquisa em 2016/1, apresentaram os projetos de pesquisa, sendo 14 

que todos foram aprovados pelos respectivos orientadores e pelo Coordenador do Curso. b) 15 

Transferências e Retornos para 2016/2: O Presidente do Colegiado informou que para o 16 

segundo semestre de 2016 estão disponíveis para os processos de transferências e retornos: 17 

83 vagas para o Curso de Licenciatura (33 vagas para o Inciso I, 25 vagas para o Inciso II e 18 

25 vagas para o Inciso III), e 7 vagas para o Curso de Bacharelado, somente para o Inciso 19 

III de Licenciados em Física. ORDEM DO DIA. I – Revalidação do diploma 20 

estrangeiro de José Domingo Arbañil Vela, de nacionalidade peruana: A Comissão 21 

formada pelos professores Oswaldo de Medeiros Ritter, João José Piacentini e Pawel 22 

Klimas, emitiu parecer favorável à revalidação do diploma como sendo equivalente ao do 23 

Curso de Bacharelado de Física, emitido pela UFSC. Em discussão. Aprovado por 24 

unanimidade. II – Revalidação do diploma estrangeiro de Roger Leonardo Garay 25 

Avendaño, de nacionalidade peruana: A Comissão formada pelos professores Paulo José 26 

Sena dos Santos, Marta Elisa Rosso Dotto e Tatiana da Silva, emitiu parecer favorável à 27 

revalidação do diploma como sendo equivalente ao do Curso de Bacharelado de Física, 28 

emitido pela UFSC. Em discussão. Aprovado por unanimidade. III – Revalidação do 29 

diploma estrangeiro de Pablo Martín Llamedo Soria, de nacionalidade argentina: A 30 

Comissão formada pelos professores Nelson Canzian da Silva, Marco Aurélio Cattacin 31 

Kneipp e Marcus Emmanuel Benghi Pinto, emitiu parecer favorável à revalidação do 32 

diploma como sendo equivalente ao do Curso de Bacharelado de Física, emitido pela 33 

UFSC. Em discussão. Aprovado por unanimidade. IV – Solicitação de criação de 34 

disciplina optativa Dos gases clássicos aos modelos relativísticos: uma visão moderna 35 
e integrada. A professora Débora Peres Menezes, do Departamento de Física, solicitou ao 36 

Colegiado do Curso a criação de uma disciplina optativa, enviando a motivação para a 37 

criação da mesma, além da Ementa, Programa, Pré-requisitos e Bibliografia sugeridos. A 38 

Comissão composta pelos professores Pawel Klimas, Oswaldo de Medeiros Ritter e Marco 39 

Aurélio Cattacin Kneipp  analisou a proposta e apresentou em seu parecer as seguintes 40 

recomendações: a) alterar os pré-requisitos para FSC5539 (Estrutura da Matéria II) e 41 

FSC5422 (Teoria Eletromagnética II) ou FSC5290 (Relatividade Restrita) ou FSC5291 42 

(Relatividade Geral); b) escrever a ementa de acordo com o formato adotado no 43 

Departamento de Física da UFSC; c) detalhar o conteúdo programático. No parecer, a 44 

Comissão recomenda a aprovação da criação da disciplina desde que sejam cumpridas as 45 

sugestões anteriormente mencionadas. Em discussão. Aprovado por unanimidade. V – 46 

Admissibilidade de abertura de processo disciplinar contra o discente Brener Pereira 47 
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Martins: Foi solicitado um pedido de abertura de processo disciplinar pelo Departamento 48 

de Assuntos Estudantis contra o discente do curso de Bacharelado em Física, Brener 49 

Pereira Martins, devido às manifestações e xingamentos contra a Presidente do DCE – 50 

UFSC (Esther Cristina de Almeida Monzu) e o Diretor de Assuntos Estudantis (Sergio 51 

Luis Schlatter Junior). O relator do processo, professor Celso Yuji Matuo, apresentou o 52 

histórico dos fatos, análise e voto. Em seu parecer, o relator foi favorável à admissibilidade 53 

de abertura de processo disciplinar, com a recomendação de aplicação de uma repreensão 54 

ao estudante, e também que o processo seja encaminhado para o Gabinete da Reitoria para 55 

que o mesmo faça uma análise jurídica mais profunda, verificando se caso em questão 56 

merece outro tipo de punição. Foi recomendado também que a assessoria jurídica da 57 

Universidade verifique a possibilidade de estabelecer limites para o uso de forma não 58 

oficial do nome UFSC em meios digitais. Em discussão: várias manifestações foram feitas 59 

em favor de aplicação de uma penalidade ao discente, devido ao desrespeito em relação à 60 

Instituição e aos membros da mesma. Aprovado por unanimidade. VI – Solicitação de 61 

dispensa de cursar MEN7091 – Estágio Supervisionado em Ensino de Física A, do 62 
discente John Rodnei Gomes da Silva: O estudante devido ao fato de estar atundo no 63 

magistério (comprovação de 11 meses e 10 dias), solicitou a dispensa da disciplina 64 

MEN7091. Em discussão: em virtude da natureza do Estágio Supervisionado em Ensino de 65 

Física A, que é uma reflexão sobre a realidade escolar, o encaminhamento sugerido foi de 66 

indeferir esta solicitação, mas sem excluir a possibilidade de pedidos de dispensas de 67 

outros estágios. Aprovado por unanimidade o indeferimento do pedido. VII – Assuntos 68 

Gerais: Não houve nenhuma manifestação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu 69 

por encerrada a reunião, e eu, Celso Yuji Matuo, secretário ad-hoc lavrei a presente ata, 70 

que após aprovada será assinada pelo Presidente do Colegiado.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-71 

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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 72 
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