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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - JI-PARANÁ

  

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - JI-PARANÁ

LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FÍSICA

COORDENADOR: PROF. DR. QUESLE DA SILVA MARTINS

 

OBJETIVO: APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2022

 

O Plano de está dividido em 4 grupos de ações a serem desempenhadas ao longo dos semestres
acadêmicos de 2022. Cada grupo apresenta suas subdivisões, que não refletem a ordem de execução de
cada a�vidade. Outras a�vidades não contempladas nesse plano de trabalho poderão fazer parte do
processo de execução, desde que tratadas com antecedência (a fim de conhecimento da referida demanda)
com a coordenação e/ou o conselho de membros do laboratório. 

 

1. ATIVIDADES DE GESTÃO

I - Deliberar sobre as reuniões do conselho de membros do laboratório;

II - Par�cipação em coordenações a�vidades em comissões junto ao DAF-JP;

III - Solicitações/Acompanhamento de Compras e Manutenções do laboratório;

IV - Solicitações/Aquisição de material de consumo e permanente segundo a
demanda do laboratório;

V - Elaboração de cronograma de a�vidades vinculadas ao laboratório;

VI - Acompanhamento/gerenciamento do conteúdo disponibilizado via site do
departamento;

VII - Elaboração de relatórios técnicos quando necessário;

VIII - Elaboração de relatórios de a�vidades de gestão.

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO

I - Disponibilizar o laboratório para desenvolvimento de a�vidades de ensino,
pesquisa e extensão;

II - Apoiar as a�vidades de pesquisa em dissertações, TCCs ou outros trabalhos
acadêmicos, desde que tenham plano de trabalho.

III - Auxiliar na u�lização do laboratório quanto ao uso em disciplinas experimentais
oferecidas no LDF durante o ano de 2022;

IV - Auxiliar na organização de material de laboratório de instrumentação e �sica
moderna no ensino de �sica;

V - Auxiliar na organização de material de laboratório de óp�ca;

VI - Auxiliar na organização de material de laboratório de mecânica;

VII - Auxiliar na organização de material de laboratório de eletricidade e magne�smo.
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3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

I - Apoiar a organização/execução da Semana da Física 2022;

II - Apoiar a organização/execução de semanas acadêmicas organizadas pelo campus
ou departamentos;

III - Apoiar a organização/execução de projetos liderados por membros do DAF-JP.

 

4. ATIVIDADES DE PESQUISA

Execução de a�vidades do PIBIC 2021/2022/2023;

Atender a pedidos de professores do DAF-JP para executar a�vidades de pesquisas desde que haja
pedido formalizado;

Realização junto aos projetos de pesquisas, ensino e extensão, a�vidades de seminários coordenadas
pelo laboratório. Possíveis datas desses seminários devem se ajustar em acordo com o calendário
acadêmico vigente.

 

Outras questões e a�vidades de interesse poderão ser acrescidas, desde que postas a conhecimento da
coordenação e/ou conselho de usuários do laboratório.

 

Documento assinado eletronicamente por QUESLE DA SILVA MARTINS, Docente, em 10/02/2022, às
17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MATEUS BATISTA PAIAO, Usuário Externo, em 10/02/2022,
às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBINSON VIANA FIGUEROA CADILLO, Docente, em
10/02/2022, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FRANCISCO CARDOZO, Chefe de Departamento,
em 10/02/2022, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0879976 e o
código CRC 4CBC5AEB.

Referência: Processo nº 999119639.000057/2019-35 SEI nº 0879976
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