UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Exatas
Colegiado do Curso de Física

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FÍSICA DO ANO DE 2012.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às catorze 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: Jose Alexandre Nogueira (vicecoordenador), Alancardek Pereira Araújo, Geide Rosa Coelho, Nelson Lucero e Vinícius Abílio
Toneto (Representante Estudantil), tendo como assuntos de pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da
ata da última reunião do COLFIS (20/03/2012). 3. Projeto Pedagógico do Curso de Física
Modalidades Bacharelado e Licenciatura. Havendo quorum, a reunião foi iniciada.
INFORMES: 1) O vice-coordenador informou sobre a solicitação de afastamento definitivo do
cargo do coordenador do Colegiado de Física Professor Marco Antônio dos Santos. O vicecoordenador informou que, atendendo sugestões de membros do COLFIS, na próxima reunião
ordinária do COLFIS ocorrerá a eleição para os cargos de coordenador e sub-coordenador do
COLFIS para o período agosto de 2010 a julho de 2012, uma vez que o mandato do atual
coordenador se encerrará em 28 de agosto de 2012. DELIBERAÇÕES: 1) Apreciação da ata da
última reunião do COLFIS (20/03/2012). Após discussão e votação, a ata foi aprovada por
unanimidade. 2) O vice-coordenador juntamente com os demais membros presentes, após
analisarem o memorando 004/2012 – COLFIS /CCE, referente a alterações no Projeto Pedagógico
do Curso de Física nas modalidade Bacharelado e Licenciatura, decidiram acatar o despacho do
Conselheiro Temístocles de Souza Luz, prosseguindo com as normas por ele estabelecida, a fim de
posteriormente estar encaminhando o referido documento de nº de Protocolado
23068.708096/2012-11 para as devidas correções no PPC junto ao CEPE e a PRograd.
Às quinze horas, 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.
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