
 1 

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO 1 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA. 2 

 3 
Aos dez dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove, os membros do Colegiado do 4 

Curso de Graduação em Física se reuniram às nove horas na sala nº 204 do Departamento 5 

de Física para atender à convocação do coordenador em exercício do Curso de Graduação 6 

em Física, Prof. Celso Yuji Matuo, para a realização da ducentésima quinquagésima 7 

reunião ordinária. Participaram da reunião os representantes que assinaram o livro de 8 

presença. Foram convidados para participar da reunião os novos membros dos núcleos 9 

docentes estruturantes do Bacharelado e da Licenciatura em Física. Havendo quórum, o 10 

Presidente Prof. Celso Yuji Matuo considerou aberta a reunião, solicitando ao Colegiado a 11 

aprovação da pauta da reunião. Pauta aprovada por unanimidade. E X P E D I E N T E: I 12 

– Informes: a) O Prof. Celso Yuji Matuo informou o número de vagas que foram 13 

disponibilizadas para os processos de transferências e retornos para 2019/2. Para o 14 

Bacharelado foram disponibilizadas 7 vagas, somente para retorno de graduados em 15 

Licenciatura de Física. Para o curso de Licenciatura foram disponibilizadas 49 vagas no 16 

total, distribuídas de acordo com o previsto nos Incisos I, II e III.  b) O Presidente 17 

informou que solicitou à PROGRAD que os pesos e pontos de cortes utilizados  no 18 

Processo Seletivo UFSC/Sisu 2019 e Vestibular UFSC/2019 fossem mantidos para o 19 

Processo Seletivo UFSC/Sisu 2020 e Vestibular UFSC/2020. c) O Professor Celso 20 

informou que preencheu questionários (Bacharelado e Licenciatura) de Avaliação de 21 

Cursos de Graduação do Grupo Quero/Estadão, que está substituindo o Guia de Estudante 22 

Abril. ORDEM DO DIA. I – Homologação do resultado da Eleição para Coordenador 23 

do Curso de Graduação em Física (2019-2021): o Presidente apresentou a Ata da 24 

apuração da eleição realizada no dia 17 de maio de 2019. A Comissão Eleitoral fez a 25 

apuração dos votos e do total de 47 votos, o candidato recebeu 29 votos válidos. Houve 5 26 

votos em branco e 13 votos nulos. Sendo assim, a Comissão Eleitoral considerou eleitos os 27 

Professores Paulo Rodrigues Machado para Coordenador e Sidney dos Santos Avancini 28 

para Subcoordenador. O Professor Celso propôs a homologação do resultado da eleição. 29 

Em discussão. Aprovada por unanimidade. II – Eleição dos presidentes dos NDEs do 30 

Bacharelado e da Licenciatura: no NDE do Bacharelado o Professor Marco Aurélio 31 

Cattacin Kneipp candidatou-se para o cargo. Os membros do NDE do Bacharelado 32 

aprovaram a sua candidatura. Para o NDE da Licenciatura, nenhum dos membros presentes 33 

candidatou-se para o cargo. Como estavam ausentes dois membros do NDE da 34 

Licenciatura, ficou decidido que os membros ausentes à reunião seriam consultados para 35 

que um dos dois possa assumir a presidência, e que a decisão será tomada entre todos os 36 

membros do NDE da Licenciatura em um momento posterior. III - Discussões sobre as 37 

ações futuras dos NDEs e do Colegiado do Curso: contando com a presença do futuro 38 

Coordenador do Curso Prof. Paulo Rodrigues Machado,  o atual Presidente do Colegiado 39 

indicou as possíveis ações que os NDEs e o Colegiado do Curso deverão tomar em relação 40 

aos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física. O Professor Celso comentou que o 41 

curso de Licenciatura em Física deverá reformular o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 42 

para se adequar à Resolução n
o
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o
 de julho de 2015 do Conselho Nacional de 43 

Educação (CNE) onde se altera a carga horária mínima dos cursos de licenciaturas de 2800 44 

h para 3200 h. O Professor Celso também comentou as alterações que foram realizadas nas 45 

disciplinas de Organização Escolar, oferecidas pelo Departamento de Estudos 46 

Especializados em Educação (EED). Para o curso de Bacharelado, o Presidente sugeriu aos 47 
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membros do NDE que estudassem a possibilidade de tornar a disciplina de Relatividade 48 

em uma disciplina obrigatória do curso. O Professor Celso também comentou com os 49 

participantes da reunião a provável institucionalização da Curricularização da Extensão na 50 

UFSC. Houve várias discussões sobre os temas citados, principalmente sobre a 51 

Curricularização da Extensão, mas não houve a necessidade de nenhuma deliberação por 52 

parte do Colegiado. IV – Assuntos Gerais: Não houve nenhuma manifestação. Nada mais 53 

havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Celso Yuji Matuo, 54 

secretário ad-hoc lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada pelo Presidente e 55 

demais membros do Colegiado presentes à Reunião. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 56 
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