UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
COLEGIADO DO CURSO DE FÍSICA-LICENCIATURA
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 15h00, no ambiente virtual
Google meet, em virtude das recomendações da UFPE obedecendo aos protocolos de
saúde no combate à pandemia do Covid-19, realizou-se Reunião Ordinária do Colegiado
do Curso de Física-Licenciatura, presidida pelo Coordenador de Curso, Heydson
Henrique Brito da Silva. Estiveram presentes: prof.ª Gilmara Gonzaga Pedrosa, prof.
Augusto César Lima Moreira, prof. Paulo Henrique Ribeiro Peixoto, prof.ª Kátia
Calligaris Rodrigues, prof.ª Tassiana Fernanda Genzini de Carvalho, prof. Jehan Fonseca
do Nascimento, prof. João Eduardo Fernandes Ramos, prof. Luís Henrique Vilela Leão.
Faltas Justificadas: prof.ª Tânia Maria Goretti Donato Bazante. INFORMES. 1. Início
do esboço para elaborar o Manual do Aluno; houve reunião com o Diretório Acadêmico
nesse sentido, a intenção é colocá-lo no site do curso. 2. Substituição da professora Kátia
Pessoa, que foi para o Intercultural Indígena, pelo professor Róbson. 3. Reunião com a
PROGRAD sobre questões ligadas ao PPC, em abril haverá mais duas reuniões para
iniciar discussão da reforma curricular, o que se mostra mais urgente é a mudança das
ACExs (Ações de Extensão), com prazo até julho. NDE se reunirá para debater as
questões curriculares, sendo a extensão 10% em relação a carga horária do curso. 4.
Professor Heydson falou sobre a reunião do Fórum dos Coordenadores de Licenciatura
em Física (FONLIFI), discutindo a BNC Formação. 5. Elaboração dos Estudos
Planejados, de acordo com recente resolução. Esse projeto, trata-se de uma espécie de
recuperação para alunos com desempenho insatisfatório; NFD provavelmente criará
comissão a esse respeito. 6.Reitoria está cobrando posicionamento acerca da situação de
substitutos, onde não pode haver mais prorrogações de contratos desses em virtude de
redução de carga horária, por conta de ensino, pesquisa, extensão e ocupação de cargos
de gestão dos docentes efetivos. 7. Professor Paulo Peixoto informou que fará uma
apresentação no CICIT, a convite do professor Augusto César, será dia 31 de março de
2022, pelo Youtube no canal NICEN UFPE.7. FINEP: O Espaço de Física será composto
de oficinas de Kits Pedagógicos, onde haverá também parceria com o Governo do Estado,
numa espécie de formação continuada, uma extensão tecnológica periódica. 1.Aprovação
das atas dos dias 16 de fevereiro (ordinária) e 24 de fevereiro (extraordinária).
Professor Heydson apresentou as duas atas e elas foram aprovadas pelos presentes, com
quatro abstenções em relação à reunião extraordinária, sendo estas dos professores
Gilmara Gonzaga, Augusto César, Jehan Fonseca e Luís Leão. Em votação: Aprovado.
2.Aprovação do ad referendum de recomposição do NDE. O presidente da Sessão,
Heydson Henrique, apresentou os termos do ad referendum e foi iniciada a votação. Em
votação: Aprovado por unanimidade. 3. Reformulação do NDE (ponto que teve sua
inclusão aprovada). Foi colocado aos presentes que a composição do NDE devia
conservar 1/3 dos membros presentes na composição anterior, sendo assim os
remanescentes ficaram sendo os professores Ernesto Arcenio Valdés Rodriguez e Kátia
Calligaris Rodrigues. A composição fica estabelecida com os membros: Heydson
Henrique Brito da Silva (coordenador), João Eduardo Fernandes Ramos, Tassiana
Fernanda Genzini de Carvalho, Kátia Calligaris Rodrigues e Ernesto Arcenio Valdés
Rodriguez. Em votação: Aprovado por unanimidade. 4. Reformulação do Colegiado.
Devido às diversas atribuições e impossibilidade de muitos docentes em participar das
reuniões do Colegiado, alguns pediram desligamento, como é o caso da professora
Gilmara Gonzaga Pedrosa, que é ligada ao curso de Química e não leciona mais dentro
do curso da Física; os professores Gustavo Camelo Neto, Luís Vilela Leão, Sérgio de
Lemos Campello e Jehan Fonsêca do Nascimento também pediram afastamento; as regras
para composição do novo colegiado serão melhor abordadas na próxima reunião, com
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informações mais claras a respeito dos componentes de representação que irão formar o
quadro. Em votação: Nada foi deliberado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião às 16h20, pelo que lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim, Tiago
Augusto Silva Ferreira e pelo professor e presidente da sessão, prof. Heydson Henrique
Brito da Silva.
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