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No referido ano houve o desafio de adequar o PPP do Curso à resolução 
CNP/CP nº 02, de 1º de julho de 2015. 

E olha quantas melhorias a mais! 

Tantas em tão curto prazo de tempo só foram possíveis quando temos muitas 
cabeças pensantes e atuantes, e graças a essa união conseguimos sanar grandes 
pendências no Curso de Física Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão – 
UEMA, com visões modernas eficientes, e o melhor, com custos otimizados, devido 
aos conhecimentos técnicos dos integrantes da direção, NDE e colegiado. 

Começamos por verificar os processos de infraestrutura, como exemplos, 
reparos dos aparelhos de ar-condicionado das salas de aula, aquisição de dez novos 
computadores, criação do site do curso, revitalização do laboratório de informática etc. 

Na sequência foram feitas uma série de bem feitorias e reformas, dentre elas 
destacamos: 

1. Readequação do PPP do curso conforme Resolução CNPQ/CP nº 02 de 1º de 
julho de 2015, aprovado no CECEN e CTP/PROG; 

2. Preenchimento de dados no novo Sistema Acadêmico – SIGUEMA, no que 
tange aos objetivos, conteúdos, competências e habilidades etc., de cada 
disciplina especifica do Curso;  

3. Infraestrutura – reparos nos aparelhos de ar-condicionado das salas de aula. 
4. Dez computadores – 03 para o OBAFÍS, 04 para o laboratório de informática e 

03 para a Direção de Curso; 
5. Criação do site do Curso; 
6. Adequação do colegiado do Curso conforme regimento dos órgãos 

deliberativos e normativo da UEMA; 
7. Ativação do núcleo docente estruturante conforme resolução 8236/2012 

CONSUN/UEMA; 
8. Ramal telefônico para o Curso; 
9. Revitalização do laboratório de informática (iniciado na gestão anterior); 
10. Aquisição de 03 Datashow; 
11. Duas vagas no processo de monitoria, nos últimos dois semestres: 2017.2 e 

2018.1; 
12. Sete cadeiras tipo diretor; 
13. Quatro estabilizadores; 
14. Caixa de som; 
15. Microfones; 



  
 

16. Tonner para impressora; 
17. Revitalização interna do prédio; 
18. Duas vagas no processo seletivo para professor substituto; 
19. Acompanhamento de alunos para prova ENADE; 
20. Preenchimento do guia do estudante da editora Abril garantindo nota 3 estrelas 

para o Curso; 
21. Preenchimento do censo superior 2016, 2017; 
22. Preenchimento do PGA/2017. 
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