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ATA DE REUNIÃO

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões do
Campus de Ji-Paraná, em segunda chamada, reuniram-se a Presidente do CONDEP DEFIJI Prof.a Me. Patricia Matos
Viana de Almeida, os conselheiros conforme lista abaixo assinada. Os conselheiros Aline Cris�na Helfenstein, Marconi
Henrique Xavier da Costa, Carlos Mergulhão Júnior e Rhakny Patryky Peixoto Araujo jus�ficaram suas ausências.
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.
Informes. A presidente informou que foi publicada no Bole�m de Serviço portaria de afastamento parcial da técnica
administra�va Aline Cris�na Helfenstein, estando a servidora com afastamento total as segundas e terças-feiras e
afastamento de 50% da jornada diária nos demais dias a par�r de 05 de agosto de dois mil e dezenove para cursar
mestrado de Administração Pública da UNIR (PROFIAP). A presidente comunicou aos conselheiros que dia 12 de
junho saiu a publicação da Resolução 95/CONSEA que regulamenta a carga horária total de duração dos cursos de
graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia, informou que esta mesma resolução regulamenta
também em seus Ar�gos 4o e 5o que os professores que não es�verem em coordenação de projeto de pesquisa
ins�tucionalizado nas instâncias competentes da UNIR, coordenação de projeto de extensão ins�tucionalizado nas
instâncias competentes da UNIR ou a�vidade administra�va com carga horária diária como �tular de cargo de chefia
deverão cumprir um mínimo de 12 horas - aulas semanais; em seguida a presidente informou que no dia 18 de junho
saiu a resolução 93/CONSEA que regulamenta o padrão de hora-aula de 60 minutos, a carga horária de curso, o
horário de funcionamento regular dos cursos de graduação presencial da Fundação Universidade Federal de
Rondônia; a presidente informou ainda que chegaram os controles universais para os ares-condicionados e que estes
serão configurados e entregue um para cada professor para que eles possam ligar e desligar o ar-condicionado no
início e fim de cada aula e por fim ela comunicou que recebeu um email solicitando aproveitamento de vaga de
concurso realizado na UFAC, o conselho deu ciência e pediu para informar ao candidato que no momento o
departamento não possui código de vaga em aberto e nem previsão de concurso. Informou ainda que o professor
Carlos precisou faltar por mo�vo de saúde, precisou ir em uma consulta médica de urgência. O prof Walter chegou às
09:28 horas pediu assento ao conselho ao qual foi concedido. Foi aberto espaço para informes dos demais
conselheiros; Os profs Marco e Queila informaram que suas disciplinas de Estágio Supervisionado Ie II,
respec�vamente, não estão aparecendo no SIGAA, a presidente comunicou que entrou em contato com a SERCA e
foi orientada a aguardar o fim das matrículas online que em seguida serão realizadas as matrículas dos Estágio
Supervisionado I e II pois tais disciplinas agora irão se encaixar em a�vidades; prof Marco informou também que a
proposta de doutorado enviada a PROPESQ retornou, faltando 15 dias para finalização do prazo, solicitando alguns
documentos e pedindo mudança de área de Educação para Astronomia/Física pois o mestrado do MNPEF está
cadastrado nesta área e não em educação. Ele disse que todos documentos solicitados foram atendidos e
subme�dos novamente a PROPESQ; em seguida a prof Queila informou que o ar�go in�tulado Inves�ga�on of
ostrich oil via Raman and Infrared spectroscopy and predic�ons using the DFT method referente ao seu trabalho
realizado no PIBIC 2018/2019 foi aceito para publicação na revista Vibra�onal Spectroscopy; prof Ricardo chegou às
9:40 horas pediu assento ao conselho ao qual foi concedido. Inclusões de Pauta. A presidente solicitou inclusão dos
seguintes itens na pauta: Convalidação Ad referendum, Solicitação de aluna especial, Complementação de horas de
professores sem coordenação de projetos, Reformulação norma�va 003/2011. As inclusões foram colocadas em
discussão e aprovadas por unanimidade. Primeiro Item: Processo Eletrônico 999119639.000095/2019-98 -
Progressão Funcional - Interessada: Queila da Silva Ferreira; A presidente leu o relato feito pelo prof Ricardo que foi
de parecer favorável, que foi apreciado pelos Conselheiros, colocado em votação sendo aprovado com 10 votos
favoráveis e 1 abstenção da profa Queila. Segundo Item: Processo Eletrônico 999119639.000099/2019-76 -
Progressão Funcional - Interessada: Patrícia Matos Viana de Almeida; A presidente leu o relato feito pela profa Queila
que foi de parecer favorável, que foi apreciado pelos Conselheiros colocado em votação sendo aprovado com 10
votos favoráveis e 1 abstenção da profa Patrícia. Terceiro Item: Processo Eletrônico 999119639.000106/2019-30 -
Reintegrações de Curso; A Presidente leu os requerimentos enviados ao Departamento. Foi colocado em discussão, e
as solicitações de reintegração foram deferidas com exceção de Mecânica I que será orientado a aluna a cursar em
conjunto com a disciplina de Mecânica A. E a disciplina de Metodologia de Pesquisa será visto a possibilidade de



oferecimento de tal disciplina. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Quarto Item: Mudança do dia das
Reuniões Ordinárias do CONDEP; a presidente disse que conforme informou no início a técnica administra�va Aline
Cris�na Helfenstein conseguiu afastamento parcial de suas a�vidades para cursar o mestrado e que suas aulas neste
semestre serão nos dias de segunda e terça-feira não podendo a mesma estar presente nas reuniões e por
consequência não fará as atas. Em seguida foi colocado em discussão e após alguns minutos o prof Walter fez a
proposta de as reuniões con�nuarem as terças-feiras neste semestre de 2019/2 havendo um rodízio entre os
membros do conselho para fazerem a ata, sendo esse rodízio por ordem alfabé�ca e tendo início na letra A, o prof
João Ba�sta fez outra proposta de as reuniões ser às quintas-feiras a tarde. Foi colocado em votação, a proposta do
prof Walter foi aprovada pela maioria. Quinto Item: Formação de Comissão para Eleição de Chefe e Vice Chefe do
Departamento; a prof Patrícia informou que sua portaria como chefe do departamento encerra dia 21 de novembro
de 2019 e que devido o tempo dos trâmites do processo para eleição, é necessário formar a comissão agora. Se
pron�ficou a professora Vanessa, foi sugerido a técnica Aline e o discente Joel. Colocado em votação, aprovado por
unanimidade. Sexto Item: Convalidação Ad referendum do processo no 999119639.000114/2019-86; A presidente
informou que durante suas férias o chefe em exercício, prof Ricardo, aprovou o processo acima citado via ad
referendum devido a sua urgência. Em discussão, aprovado por unanimidade. O prof João Ba�sta se re�rou às 10:30
horas. Sé�mo Item: Solicitação de aluna especial Processo No 999119639.000149/2019-15; A aluna Thais Barbosa já
encerrou o curso de Licenciatura em Física a algum tempo e deseja cursar Eletromagne�smo e Introdução a Física
Quân�ca para tentar uma vaga no mestrado. Colocado em discussão, aprovado por unanimidade. Oitavo Item:
Complementação de horas de professores sem coordenação de projetos; Foi sugerido a re�rada do item de pauta
para trazer sugestão de disciplinas pelo representante discente em uma próxima reunião. Em discussão, aprovado
por unanimidade. Nono Item: Reformulação norma�va 003/2011; a presidente leu o art. 8o da norma�va 003/2010
do Departamento de Física, onde ressalta que “TCCs de alunos do Curso de Bacharelado em Física deverão versar
sobre temas relacionados à Pesquisa de Física enquanto TCCs de alunos do Curso de Licenciatura em Física deverão
versar sobre temas relacionados ao Ensino, Conceitos ou aspectos Históricos da Física.” Ela disse que alguns
trabalhos de Licenciados estão mais voltados para a área de Bacharel (pesquisa em �sica aplicada) o que estaria em
desacordo com o ar�go da norma�va acima citada e também em desacordo com a lei dos SINAES. Colocado em
discussão, o prof Marco falou também que ele olhou no site do Departamento e viu que alguns trabalhos possuem
plágio e que isso é algo muito sério para que os orientadores e membros de banca de TCC observarem com maior
atenção. Prof Robinson também sugeriu que as atas de defesa de TCC possua espaço para colocar as notas
individuais de cada membro da banca e não somente a média final como é feita. A prof Vanessa lembrou que de
acordo com a norma�va 003/2010 é necessário apresentar o aluno e o tema de trabalho do TCC logo quando o
professor começa a orientar o aluno. Diante do exposto foram feitas duas propostas: a primeira proposta pelo prof
Ricardo de não haver nenhuma reformulação e a norma�va seguir como está e uma segunda proposta pela prof
Patrícia de haver sim uma reformulação da norma�va. Em votação, a proposta do prof Ricardo recebeu 6 votos e a
proposta pela prof Patrícia obteve 3 votos e uma abstenção do prof Robinson. Ficando assim a proposta do prof
Ricardo aprovada pela maioria. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinco e oito minutos a Senhora
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Queila da Silva Ferreira, secretária ad hoc, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 
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