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

ATA DE REUNIÃO

Aos sete de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, por web conferência, em primeira chamada,
reuniram-se o Presidente do CONDEP DAF Chefe do Departamento, Prof. Dr. Marco Polo de Souza
Moreno e os conselheiros: Aline Cristina Helfenstein, João Batista Diniz, Vanessa Delfino Kegler, Quesle
da Silva Martins, Ricardo de Souza Costa, Queila da Silva Ferreira e Robinson Viana Figueroa
Cadillo.  Havendo, então, o quórum necessário, o 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. O presidente informou que atendendo a solicitação da direção
do Campus, enviou e-mail aos professores solicitando as informações de atividades de ensino, pesquisa e
extensão realizadas, com prazo de resposta até quinze de dezembro,  para que a chefia realize a
consolidação; disse ainda que está sendo reformulando o site do departamento, que nesse período haverão
algumas mudanças. A cons. Aline informou que estará de férias no período de treze a vinte e quatro de
dezembro e que tem interesse em usufruir do recesso, que informará posteriormente o período escolhido. O
cons. Quesle informou que foi realizada uma reunião do Laboratório Didático de Física, e que nesta, ele foi
escolhido como coordenador do laboratório; informou ainda que suas férias serão do dia quatro à vinte e
oito de janeiro de dois mil e vinte e dois. A cons. Vanessa informou suas férias, que serão do dia vinte e um
de dezembro deste ano até o dia três de fevereiro de dois mil e vinte e dois. O cons. Ricardo informou
que  foi realizado levantamento patrimonial recentemente e seu relatório está com treze páginas, que
durante o tempo que esteve como chefe acabou acumulando muitos bens em seu nome e que irá transferir
os bens para os responsáveis dos setores, e caso o responsável não queira o bem, este será devolvido ao
setor de patrimônio. O cons. Robinson  confirmou a escolha do prof. Quesle como coordenador do
Laboratório Didático de Física e apresentou as datas de suas férias, que vão do dia vinte e quatro de
dezembro deste ano até o dia vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e dois. O cons. Carlos disse que
fará como o professor Ricardo com relação aos bens e informou suas férias que ocorrerão no período de
vinte de dezembro deste ano à dois de janeiro de dois mil e vinte e dois e de três de janeiro à dois de
fevereiro de dois mil e vinte e dois, sendo que nesse período quem responderá pelo mestrado será o vice
coordenador Prof. Walter e na ausência dele o chefe do departamento; informou ainda a conclusão do
processo seletivo do MNPEF no dia de hoje, e  que será divulgada a relação dos aprovados e
posteriormente edital de matrícula. Inclusão de Pauta. não houveram inclusões de pauta. Pauta. Primeiro
item de pauta. 1. Processo  23118.012884/2021-66  Equivalências discente Rafaela - Relatora: Cons.
Queila.  O presidente apresentou o relato da conselheira e fez a leitura. O parecer foi colocado em
discussão, não havendo discussão foi colocado em votação, em que foi aprovado por
unanimidade.  Segundo item de pauta. 2.  Processo  23118.009495/2021-53  - Plano de Ensino de
Matemática Básica.  O presidente apresentou o plano de ensino da docente colaboradora, colocou em
discussão, não havendo em discussão,  colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. Terceiro
item de pauta. 3.  Processo  23118.013462/2021-16  - Tabela de equivalências DAF-JP.  O presidente
apresentou as tabelas de equivalências elaboradas pelo NDE, explicando que as equivalências não
serão mais passadas no CONDEP, neste aspecto a técnica Aline complementou que este processo com as
equivalências, após aprovado, será enviado para SERCA para ser registrado no SIGAA, e que
automaticamente, quando o aluno fizer a disciplina, já constará em seu histórico a equivalência; o processo
foi colocado em discussão, não havendo discussão foi colocado em votação  e  aprovado por
unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, às nove horas e dezoito minutos, o presidente encerrou a
reunião, da qual, para constar, eu, Aline Cristina Helfenstein, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por ALINE CRISTINA HELFENSTEIN, Assistente em
Administração, em 07/12/2021, às 10:49, 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 07/12/2021, às 10:56, 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 07/12/2021, às 22:32, 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, Chefe de
Departamento, em 09/12/2021, às 09:30, 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 QUESLE DA SILVA MARTINS, Docente, em 13/12/2021,
às 11:23, 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
14/12/2021, às 10:33, 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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