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

ATA DE REUNIÃO

                                        ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NDE DO CURSO DE LICENCIATURA
EM FÍSICA DE 14/10/2021

Aos catorze dias do mês de outubro do ano de 2021, às 9h10min, de forma remota, reuniram-se
ordinariamente os professores Carlos e Robinson, sob a presidência do Prof. Walter. Deliberações: Foi
proposta a organização das equivalências das disciplinas oferecidas pelos cursos do campus e a grade de
2006 de licenciatura (Engenharia ambiental: Antônio, matemá�ca: Carlos, esta�s�ca: Walter e Pedagogia:
Robinson). A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi proposto verificar com a chefia quem será o
próximo membro do NDE, visto que a portaria que nomeava a comissão atual expirou. A proposta foi
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h0min e eu, Prof.
Walter, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros presentes do
Conselho.      

Documento assinado eletronicamente por WALTER TRENNEPOHL JUNIOR, Docente, em 02/11/2021,
às 11:47, 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
05/11/2021, às 21:13, 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 CARLOS MERGULHAO JUNIOR, Docente, em 17/12/2021,
às 19:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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