RESOLUÇÃO 01/2010
A Comissão de Graduação do Curso de Bacharelado em Engenharia Física, no uso de suas
atribuições, considerando a necessidade de avaliar periódica e sistematicamente o currículo
vigente com vistas a eventuais reformulações e inovações, decidiu aprovar, em reunião de 24
de março de 2010, as seguintes alterações curriculares, a serem implementadas a partir de
2010/02:

ETAPA 4:
 Excluir ADM01134 – Administração e Finanças
 Incluir ECO02254 – (OB – 4h) – Economia A
◦ Pré-requisito: MAT02219 – Probabilidade e Estatística
Justificativa: a disciplina ADM01134 foi deslocada para a nona etapa do curso para que seja
melhor aproveitada pelos alunos. Com isso, a disciplina de Economia A pode ser transferida
para a quarta etapa.

ETAPA 5:
 Excluir ECO02254 – Economia A
 Incluir FIS01008 (OB – 4h) – Eletrônica Básica I
◦ Pré-requisito: FIS01184 – Física IV-C
Justificativa: para melhor distribuição do número de créditos por etapa sem prejuízo do
aproveitamento da disciplina, uma vez que a disciplina de Economia A passou para a quarta
etapa.

ETAPA 6:
 Excluir FIS01008 – Eletrônica Básica I
Justificativa: essa disciplina foi transferida para a quinta etapa para melhor distribuição do
número de créditos, sem prejuízo do aproveitamento da disciplina.

ETAPA 9:
 Incluir ADM01134 (OB – 4h) – Administração e Finanças
◦ Pré-requisito: CRE180
Justificativa: esta disciplina está sendo transferida da quarta para a nona etapa para melhor
aproveitamento por parte dos estudantes.

Excluir do elenco de disciplinas eletivas do curso:


MAT02274 - Estatística Computacional
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Acrescentar ao elenco de disciplinas eletivas do curso:


INF01175 - Sistemas Digitais para Computadores A
◦ Pré-requisito: FIS01233 - Técnicas Digitais



INF01185 - Concepção de Circuitos Integrados I
◦ Pré-requisito: FIS01233 - Técnicas Digitais



FIS02010 - Fundamentos de Astronomia e Astrofísica A
◦ Pré-requisito: FIS01181 - Física I-C



FIS02014 - Astronomia Observacional
◦ Pré-requisito: FIS02010 - Fundamentos de Astronomia e Astrofísica A



FIS02009 - Explorando o Universo: dos Quarks aos Quasares
◦ Sem pré-requisito

Atualizar a súmula da seguinte disciplina:


ENG02011 - Ciência dos Materiais - E
◦ Súmula atualizada: Introdução à Ciência dos Materiais para a Engenharia de
Materiais e Engenharia Física. Estrutura atômica e ligações químicas dos
materiais. Estrutura cristalina dos materiais. Microestrutura dos materiais. Relação
entre propriedades e a estrutura dos materiais. Degradação dos materiais em
serviço.

Esta modificação é ralizada de comum acordo com a COMGRAD-EMT levando em conta a
necessidade de atualização e aperfeiçoamento contínuo das disciplinas oferecidas aos alunos
do curso e a importância de que as súmulas representem o mais fielmente possível os
conteúdos e atividades trabalhados ao longo do semestre. O Formulário de Cadastramento de
Atividade de Ensino contendo a súmula atualizada será encaminhado pela COMGRAD-EMT.
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