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

ATA DE REUNIÃO

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinco minutos, na Sala
de Reuniões do Campus de Ji-Paraná, em primeira chamada, reuniram-se a Presidente do CONDEP
DEFIJI Prof.ª Me. Patricia Matos Viana de Almeida, os conselheiros: Queila da Silva Ferreira, João Ba�sta
Diniz, Antonio Francisco Cardozo, Marco Polo Moreno, Rhakny Patryky, Joel Pedro Alves Araujo, Robinson
Figueroa Cadillo. O conselheiro Marconi Henrique Xavier da Costa jus�ficou sua ausência. Havendo,
então, o 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. Posse Conselheira Técnica. A presidente informou que foi publicada no Bole�m de Serviço
portaria de lotação no Departamento de Física da técnica administra�va Aline Cris�na Helfenstein,
estando a servidora lotada no Departamento a par�r de sete de maio de dois mil e dezenove. Desta
forma, a representante assinou o termo de posse e a presidente declarou-a empossada. Informes. A
presidente iniciou falando aos conselheiros que divulguem aos alunos que o período para solicitar
disciplina especial começou dia três e encerra-se no dia treze do presente mês; registra-se a presença do
cons. Francisco de Assis Pinto Candido e Carlos Mergulhão Junior às nove horas e oito minutos; disse
ainda que já está prevista no Calendário do Departamento, Reunião Extraordinária no dia dezoito desse
mês, que foi enviado por e-mail as disciplinas, para os docentes já irem se manifestando, para divisão das
disciplinas e que a par�r dessa divisão os planos de ensino deverão ser entregues até o dia vinte e oito de
junho, ainda foi informado pelo Cons. Marco, que dia dezoito é feriado, e por isso foi discu�do e alterada
a data da reunião para o dia dezessete; informou que o SIGAA foi implantado, que ainda constam
diversas inconsistências, mas que as que foram encontradas pelo Departamento foram informadas por
meio do processo 999119573.000322/2019-97, mas que ainda com as inconsistências, a par�r de agora
os lançamentos devem ser feitos nele, e, por isso, os docentes devem lançar os planos de ensino, aulas,
a�vidades, notas e frequências do semestre atual no SIGAA; pediu ainda que todos os professores
acessem o SEI! e verifiquem os processos atribuídos a  si e deem os encaminhamentos, visto que alguns
nem precisam mais estar aberto do DAF e constam em nossa lista de processos; registra-se a presença do
Cons. Ricardo de Souza Costa às nove horas e vinte minutos; foi informado ainda que as estações de
trabalho do RU estão todas arrumadas, com tomadas, devidamente adequadas, faltando somente o
replicador de wifi para funcionar internet; foi solicitada a sala de reuniões do RU para o Departamento;
comunicou que gastou cento e dois reais e oito centavos, com materiais para esses ajustes, o valor foi
rateado entre os docentes, e as professoras Queila e Patricia receberão os valores; devolveram suas
pastas funcionais atualizadas, os seguintes docentes: Queila da Silva Ferreira, João Ba�sta Diniz, Patricia
Matos Viana de Almeida, Marco Polo Moreno, Antonio Francisco Cardoso Pinto, Vanessa Delfino Kegler,
Francisco de Assis Pinto Candido, Walter Trennepohl Junior; registra-se a presença dos conselheiros
Vanessa Deflino Kegler e Walter Trennepohl Junior as nove horas e trinta e dois minutos. Foi aberto
espaço para informes dos demais conselheiros; Cons. Marco informou que seu ar�go Interference effect
and Autler- Townes spli�ng in coheren blue light generated by for-wave mixing foi publicada na revista
Psysical Review A; que em outubro será o seminário oral do PIBIC, onde os alunos deverão fazer uma
apresentação oral e, ainda, que as inscrições estão abertas, até o dia sete de junho; que a proposta de
doutorado está na PROPESQ e a comissão está no aguardo do retorno para con�nuidade nos trâmites;
disse ainda que a Semana da Física está um pouco atrasada por conta da proposta de doutorado, mas já
fizeram reuniões acerca, e, já está sendo organizada, para ocorrer dentro dos conformes em outubro;
informou sobre o seminário de grupo Estudo da Estabilidade de Cavidades Óp�cas via Formalismo da
Matriz ABCD que ocorrerá no dia cinco do presente, às dez horas no LDF; o cons. ainda sugeriu, para
discussão posterior, definir um dia da semana para seminários de grupo, para não marcar aula nesse dia,
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frisando a importância da par�cipação de todos; o prof. Francisco informou que está colocando no
facebook as fotos an�gas de eventos, bem como palestras dos docentes no youtube para quem �ver
interesse;  o Cons. Carlos informou que no semestre que vem será aberta a seleção do MNPEF da sé�ma
turma, pedindo para divulgar entre os interessados; a Cons. Queila informou que publicou junto com seu
orientador de doutorado o ar�go Surface-enhanced Raman spectroscopy for successful probing of
itraconazole within poly(lac�c-co-glycolic acid) nanopar�cles, na revista Journal Raman Spectroscopy; O
cons. Joel informou que a par�r de hoje, o DCE vai passar nas salas de aula para deliberar sobre outra
paralisação de a�vidades prevista para dia catorze de junho, sendo que está previsto para quarta-feira
uma reunião com os alunos da Física com o servidor Mauro e outro docente, cujo nome não se recorda,
que irão explanar sobre o assunto dos cortes orçamentários; pediu que os professores liberem os alunos
para par�cipar da reunião, para que assim possam par�cipar dessa decisão, pois a maioria dos alunos da
Física é contra a paralisação e não �veram a oportunidade de manifestação na assembleia anterior; A
Cons. Patricia, informou acerca da assembleia do dia vinte e nove, que recebeu um o�cio do DCE
informando que haveria a tal assembleia, às nove horas, ao passo que a chefia do Departamento solicitou
que o horário fosse alterado para as nove horas e trinta minutos, e que oficialmente não recebeu
resposta; que foi definido nessa assembleia a paralisação com fechamento de portões e não
comunicaram os professores e nem mesmo a maioria dos alunos, que não par�ciparam da assembleia; o
assunto foi discu�do e foi defendido que a manifestação é justa, mas sem impedir a entrada e da forma
como foi, ou seja, compulsória, devendo ser algo opcional; Inclusões de Pauta. O conselheiro Ricardo de
Souza Costa solicitou inclusão dos seguintes itens na pauta: Relatório de A�vidades Docente 2018 Plano
de A�vidade Docente 2019; Afastamento para par�cipação em evento VIII encontro de �sica de
Rondônia, IX Mostra de Trabalhos Acadêmicos e II Workshop do MNPEF Polo 40; A presidente solicitou a
inclusão de pauta do Plano de Ensino de Língua Portuguesa; A conselheira Vanessa solicitou a inclusão de
pauta de formação de banca de TCCs; As inclusões foram colocadas em discussão e aprovadas por
unanimidade. Primeiro Item de Pauta. 1. Relatório de A�vidades Docente 2018 e Plano de A�vidade
Docente 2019 - Interessado: Prof. Francisco de Assis Pinto Cândido. Foi apresentado o Relatório de
A�vidades Docente de 2018 e o Plano de A�vidades Docente de 2019 do Prof. Francisco de Assis Pinto
Cândido, que foi apreciado pelos Conselheiros, colocado em votação, foram aprovados por unanimidade.
2. Processo Eletrônico 999554034.000072/2018-91 - Relatório da XII Semana da Física -  Interessada:
Prof.ª Queila da Silva Ferreira; O relatório foi disponibilizado para todos para leitura no SEI, colocado em
votação, aprovado por unanimidade. 3. Processo Eletrônico 999119639.000077/2019-14 - Projeto de
Extensão Olimpíada Brasileia de Física 2019 - Interessado: Prof. Robinson Viana Figueroa Cadillo. A
Presidente do Conselho leu o parecer do Cons. Marco, que foi favorável ao Projeto de Extensão,
sugerindo a inserção de algum documento que comprove a parceria entre a Olímpiada e o
Departamento, sendo que o Prof. Robinson ficou responsável por acrescentar tal documento ao processo;
colocado em votação, aprovado por unanimidade. 4. Processo Eletrônico 999119639.000087/2019-41
- Projeto de Extensão Olimpíada Brasileia de Física 2018 - Relatório - Interessado: Prof. Robinson Viana
Figueroa Cadillo; A presidente informou que o Relatório estava disponível no SEI, o Prof. Robinson
discorreu obje�vamente sobre o relatório, o assunto foi discu�do e colocado em votação, aprovado por
unanimidade. 5. Processo Eletrônico 999119639.000075/2019-17 - 2ª Chamada de Prova - Interessado
Rhakny Patryky Peixoto Araujo. A presidente leu sobre a solicitação do discente de segunda chamada de
prova na disciplina de Termodinâmica II e a deliberação do professor da disciplina, que foi favorável a
solicitação; o assunto foi discu�do, colocado em votação, aprovado por doze votos a favor e duas
abstenções, sendo dos conselheiros Rhakny e Aline. 6. Processo Eletrônico 999119639.000092/2019-54 -
Reposi�va de Avaliações Parciais - Interessados: Discentes do 1º período de Licenciatura. A Prof.ª Patricia
informou que recebeu do discente Asaf Ribas, um requerimento, lendo o mesmo, onde solicitam
realização de novas avaliações com os discentes do primeiro período, como uma forma de uma outra
oportunidade, para os alunos conseguirem alcançar melhores notas, sendo que o requerimento do aluno
veio acompanhado de uma lista de assinaturas, de outros alunos do primeiro período, que solicitam tal
flexibilidade. O cons. Ricardo falou que o PPC foi reformulado com carga horária maior nas disciplinas
básicas para aumentar o nível de conhecimento dos alunos; o Cons. Antonio disse que não deveria o
CONDEP deliberar sobre isso, e sim os próprios docentes; O Cons. Joel, representando a turma, pediu que
se fosse realizada alguma a�vidade para ajudar pelo menos os discentes que estão interessados em
aprender; O Cons. Marco disse que da forma como ocorreu se nega a fazer, que não foi procurado pelos
alunos; O Cons. Robinson disse que o aluno evitou conversar com o professor e pulou sua autoridade em
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sala de aula, e, portanto esse assunto não deveria ser discu�do no CONDEP; A Presidente disse que foi
procurada por alguns desses alunos e orientou que deveriam conversar com os docentes; A cons.
Vanessa disse que está ocorrendo um processo inverso agora, que antes eles passavam na disciplina sem
o conhecimento adequado, mas chegavam em disciplinas de cálculo diferencial e integral e não
conseguiam acompanhar, que agora, em vez dos alunos serem reprovados no segundo semestre em
diante, eles não estão passando no primeiro, com déficit de conhecimento, como acontecia antes;
informou ainda que conversou com a turma sobre o comprome�mento de todos, e que informou que
passaria uma a�vidade de bônus para ajudar na reposição de nota; o cons. Walter informou que por
conta dos pré-requisitos deve ser pensado uma alterna�va para as reprovações dos alunos; o assunto
ainda foi amplamente discu�do e sugerida disponibilização das disciplinas de Matemá�ca Básica e
Geometria Analí�ca e Vetorial como especiais no próximo semestre; os docentes das disciplinas ficaram
de fazer um levantamento dos alunos que tem chances de ser aprovados, para a reunião de distribuição
de disciplinas do dia dezessete, para que seja discu�do o que fazer; foi informado ainda, que de acordo
com o regimento isso é uma decisão do professor; A presidente reitera que os docentes estão disponíveis
no horário de atendimento ao discente para dúvidas e sugere que o NDE se reúna para tentar encontrar
uma possível solução; disse ainda que o nivelamento ajudaria aumentar a disseminação de
conhecimento; o Cons. Carlos falou que é um problema sério que precisa ser resolvido com urgência e
que algo precisa ser feito, fazendo um projeto com rodízio entre professores, se propondo fazer o projeto
desde que tenha ajuda de outro colega; a presidente se colocou à disposição para ajudar escrever o
projeto do nivelamento junto com o prof. Carlos, colocando todos os professores como colaboradores;
como deliberações ficou definido então, após as discussões, que o NDE vai se reunir para propor alguma
solução e os professores Carlos e Patricia irão montar o projeto de monitoria. O Cons. Rhakny ainda se
propôs a auxiliar os alunos, solicitando que os professores encaminhem as listas de exercícios e/ou
conteúdos a serem abordados, sendo que os horários serão definidos pelo aluno com os discentes
interessados posteriormente. Colocado em votação e aprovado por unanimidade que os docentes
manterão o que foi combinado com os discentes em sala, que o Rhakny vai atuar como monitor
voluntário, que o NDE vai se reunir para tentar encontrar uma solução e que será realizado o projeto de
nivelamento com rodizio de professores; 7. Processo Eletrônico 999119639.000094/2019-43 - Inclusão de
Disciplina - Interessada: Cassia Ester de França Ladeira. A presidente convidou a conselheira Aline a
explanar sobre a situação da requerente, onde explicou que a discente Cassia alega ter solicitado inclusão
da disciplina de Estágio Supervisionado II, na SERCA no período previsto em calendário, contudo não fora
encaminhado ao DEFIJI até o presente momento nenhum pedido da mesma. Ao verificar a situação dos
possíveis concluintes, constatou-se a situação da acadêmica e a mesma solicitou novamente a inclusão
junto ao Departamento, visto que já está cursando a disciplina e outros requerimentos semelhantes
também não chegaram ao Departamento esse semestre. O assunto foi discu�do e a inclusão da discente
foi aprovada por unanimidade; 8. Processo Eletrônico 99955378.000100/2019-45 - Ordem de Serviço -
Comissão - Segurança do Campus - Coleta de Informações - Interessado: Departamento Acadêmico de
Física. A presidente explanou sobre o teor da Ordem de Serviço, onde é necessário coletar informações
acerca de sugestões para segurança no Campus; O assunto foi discu�do e foram apresentadas as
sugestões: Carteirinha de Aluno com iden�ficação magné�ca ou digital, Controle de portão para
servidores, Câmeras de Monitoramento com sistema de segurança; Uso de crachá de iden�ficação; as
considerações apresentadas foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade; 9. Relatório de
A�vidades Docente 2018 Plano de A�vidade Docente 2019 – Interessado Ricardo de Souza Costa. O
relatório e o plano do docente foram apresentados aos conselheiros, colocados em votação e aprovados
por unanimidade; 10. Afastamento do Professor Ricardo de Souza Costa para par�cipação em evento VIII
encontro de �sica de Rondônia, IX Mostra de Trabalhos Acadêmicos e II Workshop do MNPEF Polo 40. O
conselheiro interessado discorreu sobre as a�vidades a serem desenvolvidas no evento, seu pedido foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade; 11. Plano de ensino de Língua Portuguesa. Foi
apresentado o Plano de Ensino da disciplina de Língua Portuguesa aos conselheiros, colocado em votação
e aprovado por unanimidade; 12. Formação de banca de TCC. A cons. Vanessa apresenta para
deliberação do conselho a formação das bancas de TCCs dos acadêmicos: Guilherme Aparecido Felicio,
composta pelos professores Patricia e Queila (membros �tulares), e, Ricardo e Robinson (membros
suplentes);  Elisangela da Silva Babosa, composta pelos professores Quesle e Carlos (membros �tulares),
e, Walter e Marconi (membros suplentes); Janaira Luiza Vieira Araujo, composta por Beatriz e Walter
(membros �tulares), e, Queila e Ricardo (membros suplentes); colocado em votação a formação das
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bancas, aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e vinte 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

João Ba�sta Diniz
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Marconi Henrique Xavier da Costa - AUSÊNCIA JUSTIFICADA

Patricia Matos Viana de Almeirda

Queila da Silva Ferreira

Quesle da Silva Mar�ns - AFASTAMENTO

Rhakny Patryky Peixoto Araujo

Ricardo de Sousa Costa

Robinson Figueroa Cadillo

Vanessa Delfino Kegler

Walter Trennepohl Junior
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