UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
COLEGIADO DO CURSO DE FÍSICA-LICENCIATURA
Ata da 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ocorrida no dia 24/02/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 15h no ambiente
virtual Google meet, realizou-se 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de FísicaLicenciatura, presidida pelo Coordenador de Curso, Prof. Heydson Henrique Brito da Silva,
secretariada e assinada por mim, José Pedro da Silva Filho, Secretário Geral dos Curso de
Graduação. Estiveram presentes: prof.ª Kátia Calligaris Rodrigues, prof. João Eduardo
Fernandes Ramos, prof.ª Tassiana Fernanda Genzini de Carvalho, prof.ª Gilmara Gonzaga
Pedrosa, prof.ª Ana Lúcia Galvão Leal Chaves, prof. João Francisco Liberato de Freitas, prof.ª
Tânia Maria Goretti Donato Bazante, prof. Ernesto Arcenio Valdés Roriguez, prof. Paulo
Henrique Ribeiro Peixoto, Guilherme Feitosa e Arthur Vinicius (representantes dos discentes).
Justificativas: prof. Sérgio de Lemos Campello, prof. Jehan Fonseca do Nascimento, prof.
Augusto César Lima Moreira e prof. Luís Henrique Vilela Leão. Ponto de Pauta: 1.
Rediscussão sobre formatos das aulas de 2021.2: Professor Heydson Henrique apresentou
ao colegiado a necessidade de rediscussão da deliberação do colegiado da reunião realizada
no dia 16/02/2022 referente ao semestre 2021.2, tendo em vista algumas dificuldades
apresentadas pelos alunos e docentes, devido a estrutura do Campus para retorno presencial.
Foi realizada uma consulta aos docentes das disciplinas com até 15 alunos(as)
matriculados(as), foram apresentadas algumas contribuições pelos(as) docentes e pelo
representante do Diretório Acadêmico, em seguida chegou-se às seguintes deliberações:
Encaminhamento 1: Revogação da decisão do colegiado da reunião realizada no dia
16.02.2022. Em votação: Aprovação unanimidade. Posposta 1: as aulas serão totalmente
remotas até o final do semestre 2021.2, exceto as práticas profissionais dos estágios. Proposta
2: híbrido: turmas com número menor ou igual a 15 alunos voltam presenciais, desde que
atendam aos seguintes requisitos: que a turma concorde que não tem dificuldade com
transporte, que não tenha choque de horário e que não tenha incompatibilidade de horário,
por exemplo, permanecer com uma disciplina presencial e ter que assistir na sequência outra
disciplina remota. Proposta 3: aulas 100% presencial: menor ou igual a 15 alunos, conforme
decisão do colegiado da reunião realizada no dia 16.02.2022. Decisão: Proposta 1: 06 (seis)
votos a favor (Ana Lucia, Tassiana Genzini, Tânia Bazante, Katia Kalligaris, Paulo Peixoto e
Arthur Vinicius). Proposta 2: 02 (dois) votos a favor (João Eduardo e Ernesto Arcenio).
Proposta 3: Nenhum voto a favor. Portanto, venceu a posposta 1. Deve-se destacar que a
escolha da proposta 1 teve como justificativa o contexto de pandemia, visto que na nossa
localidade havia aumento de óbitos e de ocupação de leitos de UTI devido à variante Ômicron,
bem como não havia garantia do Campus do Agreste em acomodar as atividades presenciais
com o mínimo de biossegurança. Diante a justificativa, foi solicitado apensamento dos
componentes curriculares remotos ao PPC do curso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião às 16 horas e 45 minutos, pelo que lavrei a presente Ata, que segue assinada por
mim e pelo professor e presidente da sessão, Heydson Henrique Brito da Silva.
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