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Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e sete minutos, na segunda
chamada, na sala de reunião do DEFIJI, reuniram-se ordinariamente os professores, Patrícia (presidente), Carlos,
Queila, João Ba�sta, Francisco, Ricardo, Walter, Robinson, Vanessa, Antonio Francisco e o discente Joel. A professora
Patrícia presidiu e iniciou a reunião com os seguintes informes: i) Divulgação do Edital EDUFRO que visa a chamada
para publicação de ar�gos e coletâneas e convida aos professores presentes para prepararem trabalhos para
atendermos a um futuro Edital em 2020 com uma possível coletânea de trabalhos; ii) informou que o projeto de
aprovação do curso de nivelamento está parado no PROCEA; iii) Informou sobre a advertência da CPPD que o DEFIJI
deve tomar máximo de cuidado na implementação da grade de equivalência constando no processo
999119639.000045/2019-19 e que o departamento deve analisar caso a caso as equivalências, informou ainda que já
providenciou o plano de consolidação da grade e está chamando os oito discentes para assinarem dando
ciência; iv) Lembrou da entrega do relatório de patrimônio que deve ser feito até o dia 20 de setembro para a chefia
do DEFIJI; v) informou que está dando andamento sobre os pedidos de aquisição de equipamentos segundo a
demanda 51/2019/CCGC-JP; vi) Divulgou sobre a par�cipação de professores do DEFIJI na Mostra de Cursos que
acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro no Campus da UNIR de Ji-Paraná e que este evento é des�nado para
alunos do 3o ano do ensino médio das escolas de Ji-Paraná e que esses dias serão le�vos mas des�nados a esse
obje�vo e que é muito importante a par�cipação de todos para conseguirmos despertar o interesse dos alunos a fim
de virem para nossos cursos; vii) Informou que o professor Antonio Francisco fez uma doação ao DEFIJI de um
telescópio refletor para o Grupo de Ciências Marie Curie do DEFIJI; viii) Informou que ainda há vagas para um curso
de inglês para professores do DEFIJI. Em seguida, a professora Patrícia abriu espaço para os informes de outros
professores do DEFIJI. O professor Carlos informa que o processo sele�vo MNPEF 2020 se iniciará com a realização da
prova escrita no dia 15/09/2019. O professor Ricardo informa que já estão abertas as inscrições da XV Escola
Matogrossense de Física. Informa ainda que ele está na comissão cien�fica da Revista Amazônica de Ensino de Física.
A professora Vanessa informa que foi alterado a data de realização da semana da �sica deste ano. A data do novo
período é de 4 a 8 de novembro de 2019. Além disto, disse que está procurando por patrocínio e que se não
conseguir patrocínio então ela solicitará uma contribuição de 100 reais de cada professor  do DEFIJI para subsidiar os
custos do evento. Disse ainda que as inscrições não serão cobradas. O professor João Ba�sta informa que a ENERGISA
pretende inves�r 2 milhões de reais no campus para reforma de lâmpadas e ar condicionado proporcionando assim
uma economia na conta de energia do Campus. E disse que tal inves�mento está para ser confirmado. O professor
Walter sugere que seja filmado as a�vidades da Mostra de Cursos para ser melhor divulgado na comunidade
acadêmica, encerrando assim a realização dos informes. Para dar con�nuidade na reunião, a professora Patrícia abre
para as inclusões de pauta. Os itens incluídos na pauta foram: 1) Abertura do curso de nivelamento; 2) Inclusões de
par�cipantes na comissão organizadora da semana da �sica deste ano; 3) Orientações de TCC e 4) Coordenações dos
laboratórios. Dando ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEFIJI DE 03/09/2019prosseguimento na reunião, foram
tratados os itens da pauta. Item 1: Quadro horário ensino/pesquisa/extensão. Os professores Queila, Vanessa,
Patrícia, Carlos, Ricardo, Marco Polo e Robinson enviaram os seus quadros de horário de ensino/pesquisa/extensão.
Tais quadros horários foram aprovados por unanimidade. Item 2: Convalidação de equivalência das disciplinas
Opta�va I, II e III do Bacharelado 2010 para Estágio em pesquisa I, Educação das Relações étnicos raciais e Estágio
em pesquisa II, respec�vamente. Este item foi re�rado de pauta. Foi marcada uma reunião extraordinária deste
conselho para o dia 17/09/2019 às 9 horas para tratar especificamente deste assunto. Item 3: Afastamento para
banca de avaliação de mestrado- Interessado: Ricardo de  Sousa Costa. Este afastamento é para par�cipar da banca
examinadora de mestrado da UFAM. Ele viajará no dia 22/09/2019 e retornará no dia 24/09/2019. O afastamento foi
aprovado por unanimidade. Item 4: Formação de Comissão para composição do NDE da Licenciatura e do
Bacharelado. A professora Patrícia informa que as portarias do NDE já venceram o seu prazo. O professor Robinson
ques�ona se poderia unificar as duas comissões do NDE (uma da licenciatura e a outra do bacharelado) numa única
comissão. O professor Carlos concorda com tal sugestão e diz que se poderia fazer um NDE dos cursos de �sica do
DEFIJI. Foi posto em votação  a proposta do professor que foi aprovada por unanimidade. Assim, o Conselho do



DEFIJI decide unificar o NDE da licenciatura com a do bacharelado num único NDE que seria então um NDE rela�vo
aos cursos de �sica do DEFIJI. Diante desta decisão, foi também decidido pelo conselho que se deveria fazer um
regimento único para este único NDE. Assim, o conselho indica e aprova a seguinte comissão para fazer o regimento
do NDE: professor Robinson, Professor Ricardo e professor Carlos. Ainda neste item de pauta, apesar da decisão
tomada, o conselho decide renovar por mais 6 meses as duas comissões atuais dos dois NDE. Esta renovação foi
aprovada por 7 votos favoráveis, 3 votos contrários e 1 abstenção. Inclusões de pauta. 1o item: Abertura de curso de
nivelamento. Ficou decidido que já se pode abrir o edital de inscrições para o curso de nivelamento de matemá�ca
básica a ser realizado ainda neste semestre. As professoras Patrícia e Queila se pron�ficam a fazer tal Edital. Esta
abertura e a comissão para se fazer o Edital foram aprovados por unanimidade. 2o item: Inclusão de coolaboradores
na comissão de organização da XIII Semana da Física. A professora Vanessa indicou o professor Walter e o professor
Francisco como membros coolaboradores para ingressarem na comissão organizadora da XIII Semana da Física. As
indicações foram aprovadas por unanimidade. 3o item: Orientações de TCC. 3º item: Orientações: Neste momento,
os professores que tem orientados TCC informaram os nomes dos seus orientados e os respec�vos temas: professora
Patrícia vai orientar o aluno Zacarias Euclides da Silva sob o tema: “Análise das Aplicações de A�vidade Experimentais
das escolas de Presidente Médici”; a professora Patrícia vai orientar também a aluna Eliene Gonçalves sob o tema:
“aplicação do BNCC pelo SEDUC”; o professor Robinson vai orientar o acadêmico Pedro José Nogueira que ainda está
a definir o tema; o professor Carlos vai orientar o acadêmico Antonio José de Andrade Filho sob o tema: “grandezas e
unidades �sicas e o ensino de �sica”; o professor Carlos vai orientar também a aluna Juciele Santos de Oliveira  sob o
tema: “influencia dos sen�dos humanos no ensino de �sica”. O professor João Ba�sta vai orientar a acadêmica
Luciene sob o tema: “Ensino de �sica de forma diver�da”. O professor Ricardo vai orientar o discente Gustavo
Manuel sob o tema “Física Moderna”. 4o item: Coordenação dos laboratórios do DEFIJI. 4º item: Renovação
coordenações dos laboratórios: Neste momento foram renovadas as coordenações atuais de laboratório: O
professor João Ba�sta como coordenador do LFA e a professora Queila como vice-coordenadora. O professor Ricardo
con�nua como coordenador do LABMOD e a vice-coordenação con�nua com o professor Carlos. E finalmente, a
coordenação do LAPEF con�nua com o professor Walter e a vice-coordenação fica com o professor Francisco. Todas
estas indicações de coordenação e vice-coordenação foram aprovadas pelo conselho. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada as 11:30 horas e eu, professor Carlos Mergulhão Júnior, secretário ad hoc, lavrei a presente ata
que segue assinada eletronicamente por mim e pelos demais membros do Conselho presentes na reunião.
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Documento assinado eletronicamente por PATRICIA MATOS VIANA DE ALMEIDA, Chefe de Departamento, em
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS MERGULHAO JUNIOR, Docente, em 11/09/2019, às 18:20,
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2015.
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de 2015.
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2015.
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de 2015.
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12/09/2019, às 15:58, 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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2015.
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2015.
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