
06/01/2023 15:17 SEI/UNIR - 0991168 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1114992&infra_sistema=… 1/1

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 19/5/2022

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de 2022, às 14h10min, de forma remota, reuniram-se
ordinariamente os professores Antônio, Carlos, Marco e Robinson, sob a presidência do Prof. Walter.
Comunicados: Não houve comunicados por parte dos presentes.  Deliberações: 1) Foi proposto a quebra
de pré-requisito automá�ca com nota e presença mínima. A proposta foi aprovada por unanimidade. 2)
Foi proposto �rar o conteúdo de planilhas na disciplina de programação. A proposta foi aprovada por
unanimidade. 3) Foi proposto alterar a ordem das disciplinas na grade. A proposta foi aprovada por
unanimidade. 4) Foi proposto que cada professor analise o regimento feito pelo prof. Antônio sobre as
a�vidades de extensão. A proposta foi aprovada por unanimidade. 5) Foi proposto que a próxima reunião
seja no dia 26/05 às 14 hs. A proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 15h44min 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 03/06/2022,
às 12:09, 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, Docente, em
01/07/2022, às 21:41, 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 25/10/2022,
às 01:28, 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
01/11/2022, às 09:29, 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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