
REUNIÃO CURRÍCULO

Data: 19 de abril de 2016
Professores Presentes: Arthur Ayres, Marco Antonio Cetale, Wagner Lupinacci

1. Estágio Obrigatório

Os alunos colocaram a demanda da falta de campos de estágio para cumprir a carga horária de
Estágio.

 A coordenação do curso se comprometeu pensar em uma política de melhorar a quantidade
de estágios internos.

 As  bolsas  acadêmicas  ou  participação  em  projetos  não  podem  ser  aceitos  como  carga
horária de Estágio.

 Os alunos poderiam procurar estágios em outros cursos de Graduação com áreas afins.
 As instruções  para a  criação de campos de estágio  interno estão  disponíveis  no site  da

Divisão de Estágios (http://www.uff.br/?q=grupo/estagios).

2. Física IV como optativa
 Será incluída no rol das optativas.
 Incluir também a disciplina Hidrogeologia (GEO00010)

3. Perfilagem geofísica de poço como obrigatória e carga horária de eletivas
 Não será alterado por se tratar de uma mudança que altera a carga horária total do curso e só

pode ser realizada no caso de se fazer uma reformulação do currículo

4. Avaliação e relação com os professores
 Foi  solicitado  aos  alunos  que  façam  a  avaliação  institucional  no  SAI

(http://sistemas.uff.br/sai).
 No que diz respeito à relação com os professores a coordenação orientou que, em caso de

necessidade, os alunos devem formalizar a reclamação junto à coordenação do curso para
que medidas possam ser tomadas dentro dos dispositivos legais.

 Nesse sentido, a organização de uma representação estudantil é fundamental para melhorar a
comunicação e o atendimento das demandas coletivas.

 Regulamento  dos  Cursos  de  Graduação  da  UFF  –  2015
(http://www.uff.br/sites/default/files/001-
2015_regulamento_do_curso_de_graduacao_0.pdf)

5. Fundamentos de Matemática
 Disciplina optativa criada dentro do Departamento de Geologia e Geofísica para fornecer os

conteúdos  básicos  necessários  para  o  melhor  desenpenho  nas  disciplinas  de  Cálculo  e
Física.

 Será oferecida no 1º período a partir de 2016 com a recomendação de que todos cursem.
 Os alunos antigos do curso não são obrigados a fazer a disciplina.

6. Métodos Matemáticos I e II
 A disciplina Métodos Matemáticos I permaneceu na grade como obrigatória
 O professor Marco Cetale explicou que a ementa da disciplina Métodos Matemáticos II era

muito abrangente para a necessidade do Geofísico e sugeriu que a parte do conteúdo que de
fato é mais importante seja vista na disciplina Tratamento de Dados Geofísicos.
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