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ATA DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE OS MEMBROS DA COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO DE 

PROFESSOR FORMADOR NAS DISCIPLINAS: EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DA 

FÍSICA E TÓPICOS DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, PARA O CURSO DE 

LICENCIATURA EM FÍSICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

 

Aos nove dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, os membros da Comissão 

instituída através da Portaria n° 002/2022/FSC/CFM, para avaliação e seleção dos candidatos do 

processo seletivo para a contratação de bolsista que atuará como professor formador do curso de 

Licenciatura em Física na Modalidade a Distância, para o semestre 2022/1, conforme Edital n° 

001/FSC/UFSC/2022, de 31 de janeiro de 2022, reuniram-se de forma online através de trocas de 

mensagens via correio eletrônico (e-mail).  Os membros verificaram que somente uma candidata 

se inscreveu para cada uma das duas disciplinas disponíveis. Como as duas candidatas atendiam 

aos requisitos do Edital, não foi necessário fazer a análise dos currículos para fazer a classificação 

de quem ministraria cada disciplina. Para a disciplina Evolução dos Conceitos da Física, somente 

a professora Marinês Domingues Cordeiro se inscreveu para ministrar a disciplina e portanto a 

professora Marinês foi selecionada para ministrar a disciplina. Para a disciplina Tópicos de Física 

da Matéria Condensada, somente a professora Marta Elisa Rosso Dotto se inscreveu para 

ministrar a disciplina, e  portanto a professora Marta foi selecionada para ministrar a disciplina. 

Abaixo, seguem as disciplinas e as professoras selecionadas: 

 

FSC9903 – Evolução dos Conceitos da Física: Profa. Marinês Domingues Cordeiro; 

FSC9002 – Tópicos de Física da Matéria Condensada: Profa. Marta Elisa Rosso Dotto. 

 

Não havendo nada mais a deliberar, eu Celso Yuji Matuo lavrei a presente Ata, que será assinada 

por mim e pelos demais membros da comissão.  

 

 

  

_____________________________ 

Prof. Celso Yuji Matuo  

         (Presidente) 

 

 

 

______________________________ 

Profa. Lucio Sartori Farenzena 

 

 

 

_______________________________ 

Prof. José Francisco Custódio Fílho 
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