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ATA DE REUNIÃO

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos, em segunda
chamada, na sala de reunião do DEFIJI, reuniram-se extra ordinariamente os professores, Carlos Mergulhão Junior,
Queila Ferreira da Silva, Marco Polo Moreno, Francisco Pinto Candido de Assis, Ricardo de Sousa  Costa, Walter
Trennepohl Junior, Robinson Viana Figueroa Cadillo, Vanessa Delfino Kgler. O professor Ricardo presidiu e iniciou a
reunião, de acordo com a pauta, onde foram apreciados os seguintes processos: 1. Processo nº
999119639.000167/2019-05, do discente Rhakny Patriky Peixoto Araujo, onde o mesmo pede o aproveitamento das
disciplinas de Eletricidade e Magne�smo DCE00103 e Óp�ca DCE00104. Por se tratar de disciplinas do próprio
departamento, foi deferido pela chefia e encaminhado ao CONDEP para apreciação. Colocado em votação, aprovado
por unanimidade. 2. Processo nº  999119639.000168/2019-41, que trata de pedido de aproveitamento de
disciplinas do acadêmico Joel Pedro Alves Araujo, Calculo II e Língua Portuguesa, tendo como relatora  a professora
Vanessa, segundo a mesma não fez o parecer no SEI, sendo o processo então re�rado da pauta.3. Processo nº
999119639.000169/2019-96, que trata de pedido de aproveitamento de disciplinas do acadêmico Jonatas 
Schweigert, na disciplina Física III (AMB20), tendo como relator o professor  Walter, que tendo  feito o parecer
favorável mais com  ressalvas , para que  o discente  anexe o histórico a documentação, colocado em
votação, aprovado pela maioria do conselho. 4. Processo nº 999119639.000044/2019-66,  que trata da convalidação
das disciplinas opta�vas do curso de Bacharelado em Fisica, tendo com relator o professor Francisco, que foi
de parecer favorável para a re�ficação na Resolução Nº84/2019/CONSEA, para que passe constar a correspondência
entre  as disciplinas  para todos os discentes ingressos no curso de Bacharelado em Física a par�r de 2015, que
cursaram as disciplinas: Opta�va I, Opta�va II e Opta�va III, que foram na verdade as disciplinas de Estágio em
pesquisa I, Educação das Relações Étnico Raciais e Estágio em Pesquisa II respec�vamnte. colocado em
votação, aprovado por unanimidade. 5. Processo nº 999119639.000170/2019-11, que trata de Progressão Funcional
do docente Robinson Viana Figueroa Cadillo, tendo como relator o professor Carlos Mergulhão Junior, que
solicitou que o processo fosse ser reme�do pelo Chefe do Departamento à CRD/DRH para informações funcionais do
docente e retornar  ao departamento, para que assim, possa emi�r o  parecer final,tendo  que primeiro seguir o
trâmite acima citado. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 6. Processo nº. 999055899.000128/2019-
58, enviado pelo Departamento de Matemá�ca e Esta�s�ca, onde solicitam a SERCA alteração dos códigos dos
componentes, pois disciplincas com mesmo nome, ficaram nos departamentos de Física e Matemá�ca
compar�lhados. Como a alteração solicitada para um curso afetará o outro curso, ficou decidido que retornaria a
chefia para ser discu�do a nível de Departamento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 10:30
horas e eu, professor Francisco de Assis Pinto Candido, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada
eletronicamente por mim e pelos demais membros do Conselho presentes na reunião.

Aline Cris�na Helfenstein                            AUSÊNCIA JUSTIFICADA

Antonio Francisco Cardoso                          AUSENTE

Carlos Mergulhão Júnior

Francisco de Assis Pinto Cândido                               

João Ba�sta Diniz                                                AUSÊNCIA JUSTIFICADA

Marco Polo Moreno de Souza                             

Marconi Henrique Xavier da Costa                     AUSÊNCIA JUSTIFICADA

Patrícia Matos Viana de Almeida                        AUSENTE JUSTIFICADA



Queila da Silva Ferreira

Quesle da Silva Mar�ns                     AFASTAMENTO PARA DOUTORADO

Ricardo de Sousa Costa

Robinson Viana Figueroa Cadillo

Vanessa Delfino Kegler

Walter Trennepohl Júnior

Joel Pedro Alves Araújo                                      

Documento assinado eletronicamente por QUEILA DA SILVA FERREIRA, Docente, em 27/09/2019, às 16:52,
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 27/09/2019, às
21:19, 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 WALTER TRENNEPOHL JUNIOR, Docente, em 30/09/2019, às 10:39,
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 30/09/2019, às 14:54,
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 VANESSA DELFINO KEGLER, Docente, em 30/09/2019, às 16:34,
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 30/09/2019, às
22:47, 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 RICARDO DE SOUSA COSTA, Vice-Chefe de Departamento, em
01/10/2019, às 13:22, 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 FRANCISCO DE ASSIS PINTO CANDIDO, Docente, em 02/10/2019, às
11:41, 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 0244763 e o código CRC
1366C4FB.

Referência: Processo nº 999119639.000019/2019-82 SEI nº 0244763
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