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

ATA DE REUNIÃO

                                                                                    ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NDE DE 28/07/22

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de 2022, às 14:00 horas, reuniram-se por videoconferência os membros
do NDE Marco Polo Moreno de Souza, Carlos Mergulhão Junior e Antônio Francisco Cardozo, que é o representante da
comissão local de avaliação Ins�tucional. A reunião foi assis�da pelo prof. Robinson Figueroa Cadillo, que está em
período de férias e pelos discentes Gedeão Ba�sta (licenciatura) e Micaelle (bacharelado) e se des�na a propor
melhorias nos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação a pedido da COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
(Processo nº 23118.008006/2022-27, Comunicado nº 6/2022/CPAV/REI). A reunião foi presidida pelo professor Walter
Trennepohl Júnior que fez a leitura item a item dos ques�onários: a) As propostas de melhoria das questões que
compõe o ques�onário a ser aplicado aos discentes e c) As propostas de melhoria das questões que compõe o
ques�onário a ser aplicado aos docentes. Após as leituras de cada questão, as sugestões foram aprovadas por
unanimidade e gravadas nos liks: a)
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHkWbux5wdsKx4A3d0eAOFm8d6iVROnSLlqkRDuuMWFyvrA/viewform?
usp=pp_url e c)
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDM5mUx04aK3zFHyy6pMkzTf4wrRJTEn68hmUcAtgCzU1HgA/viewform?
usp=pp_url. Por unanimidade também, os membros presentes decidiram que como não há nenhum técnico lotado no
departamento de Física, o ques�onário b), relacionado aos técnicos, não deveria ser respondido. Nada mais havendo
a tratar, às 17:42 horas o Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Antônio Francisco Cardozo, secretária ad hoc,
lavrei a presente Ata, que, será assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por WALTER TRENNEPOHL JUNIOR, Docente, em 08/08/2022, às 22:36,
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 26/09/2022, às 10:00,
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 01:26,
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 1051586 e o código CRC
96A367B3.

Referência: Processo nº 999119639.000152/2019-39 SEI nº 1051586
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