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

ATA DE REUNIÃO

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, na Sala de
Reuniões do Campus de Ji-Paraná, foi realizada a primeira chamada para Reunião Ordinária, com a
presença da Presidente do CONDEP DEFIJI Prof.ª Me. Patricia Matos Viana de Almeida e dos conselheiros:
Aline Cris�na Helfenstein, Queila da Silva Ferreira, João Ba�sta Diniz, Antonio Francisco Cardozo, Vanessa
Delfino Kegler, Carlos Mergulhão Junior. O Cons. Marconi Henrique Xavier da Costa jus�ficou sua
ausência. Às nove horas e trinta minutos, foi realizada a segunda chamada, sendo que nenhum outro
conselheiro compareceu, não a�ngindo o quórum necessário. Foram contatados os conselheiros
ausentes, alguns informaram que não viriam, outros que estavam a caminho. Registra-se a presença do
Cons. Joel Pedro Alves de Araújo às dez horas e quatro minutos e do cons. Walter Trennenpohl Junior às
dez horas e sete minutos. Havendo então quórum necessário, a Presidente cumprimentou a todos e
declarou aberta a sessão da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Física da Universidade
Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná, às dez horas e oito minutos. Informes. A presidente iniciou
informando a todos que os planos de ensino, faltas e notas do semestre de 2019.1 devem ser lançados
no SIGAA, mesmo que retroa�vamente; que assim que for possível a disponibilização das disciplinas de
2019.2 no sistema, os professores serão informados para o lançamento dos planos de ensino e aulas de
2019.2; Registra-se a presença do Cons. Ricardo de Sousa Costa às dez horas e treze minutos; a
presidente con�nuou informando que segundo o regimento no horário de início da reunião deve haver
dois terços dos membros para haver quórum para iniciar em primeira chamada, e quinze minutos depois
em segunda chamada, com cinquenta por cento mais um, contudo hoje �vemos esse problema
desagradável de falta de quórum; diante do discu�do a presidente informou que no bole�m de
frequência de julho, os servidores ausentes na reunião de hoje, sem jus�fica�va, receberão falta; solicita
ainda que situações como essa sejam evitadas por todos, para que não ocorram constrangimentos; foi
aprovada a resolução 74/CONSAD/2019, onde determina a cobrança de diversas taxas na universidade;
foi aberto espaço para informes dos outros conselheiros, ao passo que não �veram mais nenhum
informe; Inclusões de Pauta. A presidente solicitou a inclusão dos seguintes itens de pauta: 1. Tempo
para enviar colaborações de ata; e 2. Processo Eletrônico 999119639.000110/2019-06 – Curso de
Extensão – Nivelamento em Matemá�ca Básica – Interessados: Carlos Mergulhão Junior e Patrícia Matos
Viana de Almeida – Relator Ricardo de Sousa Costa; O Cons. Ricardo solicita inclusão da pauta de
Afastamento dos docentes Ricardo e Robinson para par�cipar no evento Encontro Regional Centro-Oeste
/ Norte MNPEF, nos dias dez a catorze de julho de dois mil e dezenove; as inclusões foram colocadas em
discussão, votação e aprovadas por unanimidade. Primeiro Item de Pauta. Processo
999119639.000102/2019-51 Semana da Física 2019: Relatora Patrícia M. V. de Almeida. A relatora leu seu
parecer constante no processo, ao passo que foi favorável a realização do Projeto; foi sugerido que u�lize
a nomenclatura da ordem da semana da �sica, a saber XIII, para melhor con�nuidade; colocado em
discussão, aprovado por unanimidade; Segundo Item de Pauta. Planos de ensino das Disciplinas do
Semestre 2019.2. Eu Aline Cris�na Helfenstein, Secretária do Departamento informei que foram
entregues os seguintes planos de ensino para o semestre de 2019.2: Prof. Ricardo - Cálculo de funções de
várias variáveis, Introdução à Física Quân�ca; Prof.ª Queila – Termodinâmica I; Oscilações, ondas e
fluídos; Estágio Supervisionado II; Prof.ª Patrícia – Seminários em Filosofia das Ciências; Mecânica II; Prof.
Antonio – Matemá�ca Básica; Prof. Robinson – A�vidades experimentais para o Ensino Médio e
Fundamental, Eletromagne�smo; Introdução a Teoria da Rela�vidade; Prof.ª Irene – Educação das
Relações Étnico-Raciais; Prof.ª Leila – Língua Portuguesa; Prof. Carlos – Eletromagne�smo I; Prof.ª
Vanessa – Instrumentação para o ensino de Física, Química I;  Prof. Marco – Mecânica Quân�ca I; Os
professores Walter, Francisco, Marconi e José Roberto ainda não entregaram seus planos de ensino; Os
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planos de ensino apresentados foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Terceiro Item
de Pauta. Tempo para enviar colaborações de ata. A presidente informou que o Prof. Robinson solicitou
via e-mail, que fosse discu�do em reunião do CONDEP, o tempo des�nado aos conselheiros para o envio
das considerações de ata, sugerindo que fosse adotado prazo semelhante ao do CONSEC; informou ainda
que a Cons. Aline, confirmou junto a secretaria de Campus qual o prazo é adotado no CONSEC, ao que lhe
fora informado vinte e quatro horas para considerações. O assunto foi discu�do e foram sugeridas duas
deliberações: a) Prazo de vinte e quatro horas para enviar colaborações da ata (a contar do envio da ata
por e-mail), bem como vinte e quatro horas para assinatura, a contar do envio de no�ficação para
assinatura; b) Prazo de vinte e quatro horas para enviar colaborações da ata (a contar do envio da ata por
e-mail), e quarenta e oito horas para assinatura, a contar do envio de no�ficação para assinatura; As
propostas foram colocadas em votação, sendo que a proposta “a” recebeu seis votos, a proposta “b” dois
votos, os conselheiros Joel e Walter se abs�veram; proposta “a” aprovada por seis votos favoráveis;
Registra-se a presença do cons. Robinson às dez horas e quarenta e dois minutos, apresentando a
presidente sua jus�fica�va pelo atraso, o Cons. solicitou assento; colocado em votação, aprovado por
unanimidade; Quarto Item de Pauta. Processo Eletrônico 999119639.000110/2019-06 – Curso de
Extensão – Nivelamento em Matemá�ca Básica – Interessados: Carlos Mergulhão Junior e Patrícia Matos
Viana de Almeida – Relator Ricardo de Sousa Costa; A presidente leu o parecer do relator, que foi
favorável a execução do Curso; o assunto foi discu�do, onde foi sugerido pelo Conselho um adendo ao
Projeto, para que seja disponibilizada uma porcentagem das vagas para alunos de outros cursos;
discu�do o assunto, foi sugerida a seguinte alteração: o número de vagas será de 60, das quais 31 serão
des�nadas ao público externo, 24 para alunos dos cursos de Física de Ji-Paraná, 5 para alunos de outros
cursos da UNIR Campus de Ji-Paraná. Sendo que se as vagas que não forem preenchidas pelo público
externo e alunos de outros cursos, poderão ser u�lizadas pelos alunos de Física; colocado em votação
aprovado por unanimidade; Quinto Item de Pauta. Afastamento Professores Robinson Viana Figueroa
Cadillo e Ricardo de Sousa Costa para par�cipação do Encontro Regional do MNPEF Centro-Oeste / Norte
– A presidente informou sobre o afastamento dos servidores, colocado em votação, aprovado por
unanimidade. Registra-se que o Cons. Robinson entregou sua pasta funcional atualizada. Nada mais
havendo a tratar, às onze horas e oito minutos a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da
qual, para constar, eu, Aline Cris�na Helfenstein, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

LISTA DE PRESENTES

Aline Cris�na Helfenstein

Antônio Francisco Cardozo

Carlos Mergulhão Junior

Francisco de Assis Pinto Cândido - AUSENTE

João Ba�sta Diniz

Joel Pedro Alves Araujo

Marco Polo Moreno de Souza - AUSENTE

Marconi Henrique Xavier da Costa – AUSÊNCIA JUSTIFICADA

Patricia Matos Viana de Almeida

Queila da Silva Ferreira

Quesle da Silva Mar�ns - AFASTAMENTO

Rhakny Patryky Peixoto Araujo - AUSENTE

Ricardo de Sousa Costa

Robinson Figueroa Cadillo

Vanessa Delfino Kegler

Walter Trennepohl Junior
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Documento assinado eletronicamente por ALINE CRISTINA HELFENSTEIN, Técnico Administra�vo,
em 03/07/2019, às 17:13, 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 03/07/2019,
às 18:37, 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 PATRICIA MATOS VIANA DE ALMEIDA, Chefe de
Departamento, em 03/07/2019, às 19:46, 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 03/07/2019, às 23:30, 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 QUEILA DA SILVA FERREIRA, Docente, em 04/07/2019, às
09:38, 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 04/07/2019, às
09:47, 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 CARLOS MERGULHAO JUNIOR, Docente, em 04/07/2019,
às 23:30, 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 JOAO BATISTA DINIZ, Docente, em 05/07/2019, às 11:39,
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 ANTONIO FRANCISCO CARDOZO, Docente, em
05/07/2019, às 16:03, 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
05/07/2019, às 16:18, 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 JOEL PEDRO ALVES ARAUJO, Usuário Externo, em
08/07/2019, às 10:23, 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 0171796 e
o código CRC 7CAA4F41.
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