SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FÍSICA

RESOLUÇÃO No 04/2013
A Comissão de Graduação em Engenharia Física, no uso de suas atribuições, com o
objetivo de corrigir, atualizar e complementar o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado
em Engenharia Física,
RESOLVE
estabelecer as alterações das seguintes seções do Projeto Pedagógico:
1. Perfil do Curso: correções de redação e digitação.
2. Atividade do Curso: atualização do número de ingressantes anuais, da carga horária e do
número de créditos exigidos, levando em conta as alterações curriculares que entrarão em
vigor a partir de 2013/02; inclusão de uma breve descrição da estrutura do currículo e de
referência à resolução da COMGRAD sobre atividades complementares.
3. Forma de Acesso ao Curso: atualização do número de vagas e das formas de ingresso extravestibular.
4. Sistema de Avaliação do Projeto do Curso: reenquadramento de disciplinas nos núcleos
básico, profissionalizante e específico, definidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para
Cursos de Graduação em Engenharia; atualização desse enquadramento, levando em conta as
alterações curriculares que entrarão em vigor a partir de 2013/02; atualização da descrição das
instâncias decisórias do curso com a inclusão do Núcleo Docente Estruturante.
5. Trabalho de Conclusão do Curso: aperfeiçoamento do texto; inclusão de professores
visitantes e pós-doutorandos como possíveis orientadores; inclusão de instituições de pesquisa
e desenvolvimento como possíveis locais de realização do trabalho.
6. Estágio Curricular: aperfeiçoamento do texto com uma separação mais clara das
características e das exigências para estágios obrigatórios e não obrigatórios; inclusão de
instituições de pesquisa e desenvolvimento como possíveis locais de realização de estágio;
inclusão de referência sobre a resolução da COMGRAD sobre critérios para autorização de
realização de estágios não obrigatórios.
7. Perfil de Formação: aperfeiçoamento do texto; definição das principais áreas de
concentração do curso; inclusão de tabelas que especificam as disciplinas obrigatórias e
eletivas associadas mais diretamente a cada uma das áreas de concentração.
Essas alterações são detalhadas no documento “Alterações do Projeto Pedagógico do
Curso de Bacharelado em Engenharia Física” e deverão ser implementadas pela coordenação
da COMGRAD-ENGFIS, no formulário eletrônico de Atualização do Projeto Pedagógico no
Portal do Servidor da UFRGS.
Porto Alegre, 12 de março de 2013.
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