UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Exatas
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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FÍSICA DO ANO DE 2012.

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às 10 horas, reuniu-se o
Colegiado do Curso de Física – Prédio Administrativo do CCE – 2o piso, Campus Universitário de
Goiabeiras, Vitória/ES, com a presença dos seguintes membros: Anderson Coser Gaudio
(coordenador), Alancardek Pereira Araújo, Denise da Costa Assafrão de Lima (vice-coordenadora),
Geide Rosa Coelho, José Alexandre Nogueira e o representante estudantil Nikolai Bassani Santos
Neves, tendo como assuntos de pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da ata da última reunião do
COLFIS (12/06/2012). 3. Alteração e credenciamento das Atividades Complementares - PPC. 4.
Coeficiente para estágio não obrigatório. 5. Planejamento de melhoria e qualidade do ensino de
Física-1. Havendo quorum, a reunião foi iniciada.
INFORMES: 1. O Coordenador do Colegiado de Física comunicou a todos os membros presentes
sobre as modificações e melhorias no ambiente organizacional que foram ou estão sendo
implantadas neste início de gestão, tais como aquisição de novos móveis e equipamentos,
instalação de rede wi-fi, implantação de serviço telefônico com secretária eletrônica, utilização de
mensagens aos alunos via correio eletrônico para informá-los sobre assuntos relacionados ao
calendário acadêmico, eventos, seminários, etc. utilização de serviços online para agilizar a
satisfação das necessidades do alunos em relação ao Colegiado de Física e construção de um novo
site para o Colegiado baseado no padrão Drupal, que é utilizado pela Ufes. Informou a satisfação
dos alunos quanto às novas medidas e meios de comunicação utilizada pelo atual coordenador.
Solicitou sugestões de todos os presentes a fim de melhorar ainda mais a qualidade dos serviços
prestados pelo Colegiado. DELIBERAÇÕES: 1) Apreciação da ata da última reunião do COLFIS
(12/06/2012). Após discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2) Alteração e
credenciamento das Atividades Complementares do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Física,
modalidade Licenciatura. 2.1. A primeira proposta foi a de alterar a atividade complementar de
ensino denominada “Realização de cursos de língua estrangeira, dentro e fora da UFES (com carga
horária mínima de 4h semanais)”, que teve reduzida sua carga horária mínima semanal exigida de
4h para 2h, passando a ser definida como “Realização de cursos de língua estrangeira, dentro e fora
da Ufes (com carga horária mínima de 2h semanais)”. Após discussão e votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade. 2.2. Também foi proposto o credenciamento de duas novas atividades
complementares criadas na 2ª Reunião Extraordinária do Departamento de Física, ocorrida em onze
de outubro do corrente ano. Essas atividades são “Apoio Acadêmico à Resolução de Problemas de
Física” e “Apoio Acadêmico aos Laboratórios de Ensino de Física”, sendo ambas definidas como
“Atividades de Ensino” e destinadas aos alunos do curso de Física, modalidade Licenciatura. Esse
credenciamento tem como objetivo oferecer mais opções de integralização de carga horária de
atividades complementares aos alunos da Licenciatura, especialmente aos de periodização mais
avançada e que desenvolvam atividades profissionais durante a maior parte do dia. A definição da
nova Atividade Complementar referente à atividade departamental Apoio Acadêmico à Resolução
de Problemas de Física é “Atividade de apoio acadêmico aos alunos do curso de Física em relação
à resolução de problemas de Física propostos em livros-texto do 3º grau, de acordo com
regulamentação própria aprovada pelo Departamento de Física da UFES, com carga horária
semanal mínima de 4 horas: 40 horas por semestre”. Já a definição da Atividade Complementar
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referente à atividade departamental Apoio Acadêmico aos Laboratórios de Ensino de Física é
“Atividade de apoio acadêmico aos laboratórios de ensino de Física, de acordo com
regulamentação própria aprovada pelo Departamento de Física da UFES, com carga horária
semanal mínima de 4 horas: 40 horas por semestre.” Após discussão e votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade. 2.3. Também foi discutida a necessidade ou não de reformulação das
tabelas de pontuação das atividades complementares. Após ampla discussão, o Coordenador
sugeriu elaborar e distribuir aos alunos um questionário de verificação de disponibilidade de
horário para realização das atividades complementares. As estatísticas das respostas ao questionário
servirão de base para orientar as possíveis propostas de alteração na referida tabela. Foi agendada
uma reunião extraordinária para o dia 23 de outubro de 2012 às 14h30min para concretizar esta
questão. 3) Coeficiente de rendimento mínimo para realização de estágio não obrigatório. O
Coordenador do Colegiado relatou sua preocupação com a exigência estabelecida pela Instrução
Normativa No. 001/2009 da Prograd/UFES que, em seu Item 7, estabelece a responsabilidade do
Colegiado de Curso em definir um coeficiente de rendimento mínimo (CRmin) para a início e
renovação de estágio não obrigatório para os alunos dos cursos da UFES. O assunto foi
amplamente discutido por todos os presentes, que apoiaram a iniciativa do Coordenador em definir
o CRmin igual a 3,0 para que os alunos possam iniciar ou manter-se no estágio. O coordenador e os
demais membros deixaram claro que os alunos que estão estagiando nesta data, não estarão sujeitos
à restrição do CRmin ora estabelecido quando da ocasião de sua primeira próxima renovação de
contrato. Esta decisão posteriormente passará por nova avaliação para que haja definição de
algumas regras de transição. Decisão aprovada por unanimidade. 4) Planejamento para melhoria na
qualidade do ensino de Física – 1. O coordenador informou que nas próximas reuniões ordinárias
do Colegiado de Física este ponto de pauta estaria sempre presente e serviria de espaço reservado à
proposição e discussão de estratégias a serem adotadas, em parceria com Departamento de Física,
para promover a melhoria da qualidade do ensino no Curso de Física nos semestres letivos
vindouros, a começar pelo de 2013/1. Às onze horas e trinta minutos, nada mais havendo a ser
tratado, a reunião foi encerrada e para constar eu, Luzinete Corrêa de Almeida, secretária do
Colegiado do Curso de Física, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos
membros presentes.

Alancardek Pereira Araújo (Depto Matemática): ________________________________________

Anderson Coser Gaudio (Depto Física):_______________________________________________

Denise da Costa Assafrão de Lima (Depto Física):______________________________________

Geide Rosa Coelho (Centro de Educação):_____________________________________________

Jose Alexandre Nogueira (Vice-coordenador):__________________________________________
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Nelson Lucero ( Depto Psicologia):___________________________________________________
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