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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FÍSICA DO ANO DE 2014. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, reuniu-se o 

Colegiado de Curso de Física no Prédio Administrativo do CCE – 2
o
 piso, Campus Universitário de 

Goiabeiras, Vitória/ES, com a presença dos seguintes membros: Anderson Coser Gaudio 

(coordenador), Denise da Costa Assafrão de Lima (subcoordenadora), Geide Rosa Coelho, José 

Alexandre Nogueira e Sanderley de Jesus Fernandes (representante estudantil), tendo como 

assuntos de pauta: 1 – Informes; 2 – Apreciação da ata da 1ª Reunião Ordinária do COLFIS 

(30/01/2014); 3 – Homologação dos pareceres “ad referendum” dados aos recursos de alunos em 

situação de desligamento; 4 – Recurso apresentado pelo aluno Victor Gava Laquini, solicitando 

retirada de seu nome da listagem de desligamento; 5 – Proposta discente para revisão da 

composição dos membros do Colegiado de Curso de Física. Havendo quorum, a reunião foi 

iniciada. 

PAUTA 1- Informes: 1.1- O coordenador informou que na última reunião ordinária do Colegiado, 

o representante discente Sanderley de Jesus Fernandes destacou que o elenco de disciplinas 

optativas do currículo da Licenciatura contém apenas disciplinas típicas do Bacharelado (a única 

exceção é FIS10187 – Informação, Ciência e Tecnologia no Ensino de Física) e isso vem 

prejudicando os alunos, cujo único acesso às disciplinas de cunho pedagógico é por meio da 

matrícula em disciplinas eletivas. O Prof. Anderson sugeriu então que fosse adotada uma solução 

mais definitiva para este problema. Propôs que o Centro Acadêmico Galileu Galilei, presidido pelo 

representante discente Sanderley, organizasse um workshop envolvendo uma comissão de alunos e 

um ou mais professores do Centro de Educação, sendo que um deles poderia ser o Prof. Geide, para 

elaborar uma lista de cerca de dez disciplinas de caráter pedagógico e de interesse para o curso de 

Licenciatura. O coordenador comprometeu-se a envidar esforços no sentido de providenciar a 

inclusão das disciplinas selecionadas no cardápio de disciplinas optativas da Licenciatura, porém, 

esclareceu que como haveria tramitação desse processo por diversos departamentos, a lista 

proposta estaria sujeita a uma ou outra modificação ao longo da tramitação. O representante 

estudantil juntamente com o professor Geide elaborou uma listagem de disciplinas eletivas e a 

encaminhou ao NDE (Núcleo Docente Estruturante) a fim de que fosse analisada e posteriormente 

incorporada no PPC do Curso de Física, modalidade Licenciatura, como disciplinas optativas. O 

NDE, em reunião, decidiu excluir desta listagem algumas disciplinas por julgar desnecessárias para 

o curso. De acordo com o representante estudantil o processo ainda se encontra no Núcleo Docente 

Estruturante aguardando nova reunião. 1.2 – O coordenador informou que desde que assumiu a 

coordenação do COLFIS, em julho/2012 vem acompanhando a redução de alunos matriculados e 

sua frequência nas aulas. Observou que está havendo uma baixa procura tanto como para o Curso 

de Física modalidade Bacharelado como para Física Licenciatura. Esta situação muito tem lhe 

preocupado e esclareceu que gostaria de contar com a colaboração dos membros deste colegiado na 

forma de sugestões de medidas para a reversão deste quadro. DELIBERAÇÕES: 2- Apreciação 

da ata da 1ª Reunião Ordinária do COLFIS (30/01/2014): Após discussão e votação, a ata foi 

aprovada por unanimidade. 3. Homologação dos pareceres “ad referendum” dados aos recursos 

de alunos em situação de desligamento. O coordenador comunicou aos membros presentes sobre 

os pareceres ad referendum que foram aplicados nos processos dos alunos que entraram com 

recursos junto à PROGRAD, a saber: Demitrius Viana Lacerda (Matrícula Ufes 2010100782) e 

Eduardo Augusto Vieira Ramos (Matrícula Ufes 2011100999). O coordenador deixou claro que os 
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critérios adotados para a confecção dos pareceres foram os mesmos adotados na última reunião de 

desligamento. Após apreciação, os pareceres ad referendum foram homologados por unanimidade. 

4 – Recurso apresentado pelo aluno Victor Gava Laquini, solicitando retirada de seu nome da 

listagem de desligamento: Após reanálise da situação do aluno, a maioria dos membros presentes 

entende que o discente merece a consideração deste colegiado, sendo que sua reincidência nesta 

situação acarretará em desligamento automático. Deve ficar registrado que na reunião referente a 

alunos em situação de desligamento (4ª RO COLFIS 2013), houve número considerável de alunos 

que obtiveram parecer contrário a sua permanência na UFES. Destes, apenas dois permaneceram 

assistindo regularmente às aulas enquanto aguardavam o julgamento dos recursos. O discente 

Victor é um deles. Após discussão e votação, a proposta foi aprovada com um voto contrário. 5 – 

Proposta discente para revisão da composição dos membros do Colegiado de Curso de Física: 
O representante discente Sanderley de Jesus Fernandes propôs que fosse alterada a composição dos 

membros que atuam junto ao Colegiado de Física. O representante discente justificou a proposta 

com o argumento de que existem departamentos que ofertam mais de uma disciplina ao Curso de 

Física e que ainda não tem assento no COLFIS. Foi sugerida pelo discente a inclusão de um 

representante do Departamento de Informática (DINF), tendo em vista o fato de o DINF ofertar 

duas disciplinas ao Curso de Física, quais sejam Algoritmos Numéricos I e Programação I e, sendo 

assim, ainda ser o único departamento que presta serviços ao Curso de Física, cujo centro (o CT) 

ainda não tem assento no COLFIS. O representante discente sugeriu que, caso seja possível, um 

bom nome para ser indicado poderia ser o do Prof. Saulo Bortolini, que já ministrou disciplinas 

para o Curso de Física em diversas ocasiões. O prof. Anderson considerou importante o assunto 

levantado pelo representante discente Sanderley, e salientou a necessidade do Colegiado de Física 

formalizar a solicitação de indicação do professor como membro do COLFIS por meio de 

encaminhamento de memorando. Ainda ressaltou que, caso o DINF concorde em indicar um 

membro para o COLFIS, a decisão da escolha do membro será prerrogativa do próprio DINF. Após 

ampla discussão, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.  

Às dez horas e quinze minutos, nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada e para 

constar eu, Luzinete Corrêa de Almeida, secretária do Colegiado de Curso de Física, lavrei a 

presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos membros presentes. 

 

Anderson Coser Gaudio (Coordenador): ______________________________________________ 

 

Denise da Costa Assafrão de Lima (Subcoordenadora): _________________________________ 

 

Geide Rosa Coelho (Depto. Didática – CE): __________________________________________ 

 

José Alexandre Nogueira (Depto. Física – CCE):_________________________________ 

 

Sanderley de Jesus Fernandes (Representante Estudantil): ________________________________ 
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