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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 1/11/2021

No primeiro dia do mês de novembro do ano de 2021, às 14h30min, de forma remota, reuniram-se
ordinariamente os professores Antônio, Carlos, Marco e Robinson, sob a presidência do Prof. Walter.
Comunicados: O Prof. Walter informou que a profa. Queila solicitou, por mo�vos médicos, sua saída do
NDE. Desta forma, conforme as portarias Nº 30/2021/CJP/UNIR e Nº 29/2021/CJP/UNIR anexas, foi
chamado o prof. Marco Polo para compor o NDE. Foram observados os seguintes aspectos nas legislações
em vigor: a) incluir educação especial,  b) conferir se as normas de TCC mencionadas valem para os
demais cursos, c) professores, técnicos e alunos devem par�cipar da elaboração do PPC, d) a prá�ca de
ensino deve ter mais de 300 ha, e) verificar item 15 de 18/02/02 - art. 6 e enunciado, f) considerar
educação étnico-racial, educação sexual, educação ambiental, direitos humanos e libras, g) verificar as
resoluções sobre a�vidades extracurriculares, de extensão e da carga horária. Deliberações: Foi proposto
que os professores Carlos e Walter propusessem uma grade e que os professores Antônio, Marco e
Robinson propusessem as a�vidades de extensão. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi
proposto que a próxima reunião do NDE fosse no dia 16/11 a tarde. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h15min 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 30/11/2021,
às 17:49, 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 MARCO POLO MORENO DE SOUZA, Docente, em
01/12/2021, às 09:11, 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 01/12/2021, às 17:40, 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
08/12/2021, às 09:50, 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 19:30, 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 0826680 e
o código CRC F6C1E2C6.
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