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

ATA DE REUNIÃO

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois as 9:00 horas, reuniu-se por vídeo conferência para
reunião ordinária do Departamento de Física- DAF, os seguintes membros: Antônio Francisco Cardozo,
Carlos Mergulhão Junior, João Batista Diniz, Quesle da Silva Martins, Ricardo de Sousa Costa, Robinson
Figueroa Cadillo e o representante discente Matheus Batista. A reunião foi presidida pelo chefe em
exercício professor Antônio Francisco Cardozo. Informes.  A reunião iniciou com os informes. O prof.
Quesle deu dois informes. (1) Minicurso Pesquisa, formatação e edição em Docs Google, que acontece dia
14/05 às 14h via google meet no link meet.google.com/mwf-hcyo-kfz. As inscrições podem ser feitas até a
data do evento em https://queslemartins.unir.br/noticia/exibir/20739. (2) Semana da Física 2022.
Coordenadores e líderes de extensão e pesquisa orientar seus alunos a preparem trabalhos para a
participação e apresentação no evento. Informe do Prof. Robinson, como é conhecido, alguns ambientes do
LDF estão interditados dificultando o andamento de aulas experimentais da graduação. Nesse sentido, a
coordenação do LDF fez o pedido de reforma e até o momento não há previsão de solução. Como está
sendo demorada uma resposta satisfatória para resolver as salas de aula experimentais de ensino, peço que
a Chefia realize alguma gestão adicional para resolver o ENSINO EXPERIMENTAL oferecida no
Departamento de Física. O professor João Batista Diniz deu o seguinte informe: Por solicitação, as
disciplinas de Termodinâmica I que era para ser ministrada segunda feira no período da manhã, foi mudada
para terça feira no período da tarde e a disciplina de Mecânica II que era para ser ministrada na quarta e
quinta feira  no período da manhã foi para o horário noturno dos dias quinta e sexta feira. Nesta reunião
teve as seguintes pautas: Pauta 1: Processo nº 23118.002310/2022-61:Planos de Ensino 2021.2. Pauta 2:
Processo 23118.003994/2022-18: Autorizar matrícula na disciplina DCE00212 Língua Portuguesa e
aprovar ad referendum da Chefia do Defiji. Pauta 3: Processo 23118.004436/2022-70: Aprovar ad
referendum da Chefia do Defiji. Pauta 4: Processo 23118.003993/2022-73. Aprovar ad referendum da
Chefia do Defiji. Pauta 5: Processo 23118.004699/2022-89. Aprovar quebra de pré-requisito das
disciplinas DCE00240, DCE00241, DCE00242 e DCE00243. Pauta 6: Processo 23118.004000/2022-81.
Aprovar ad referendum da Chefia do Defiji Documento assinado eletronicamente por WALTER
TRENNEPOHL JUNIOR, Vice-C. Dando continuidade foi colocado em votação os itens de pauta:
Primeiro Item de Pauta: Processo 23118.002310/2022-61: Planos de Ensino 2021.2 após discussões os
planos de ensinos foram aprovados por unanimidade. Segundo Item de Pauta: Processo
23118.003994/2022-18: Autorizar matrícula na disciplina DCE00212, Língua Portuguesa e aprovar ad
referendum da Chefia do Defiji. Após discursão, foi aprovado por unanimidade. Terceiro Item de Pauta:
Processo 23118.004436/2022-70: Aprovar ad referendum da Chefia do Defiji. A solicitação foi aprovada
por unanimidade. Quarto Item de Pauta: Processo 23118.003993/2022-73. Aprovar ad referendum da
Chefia do Defiji.   O pedido foi aprovado por unanimidade Quinto Item de Pauta: Processo
23118.004699/2022-89. Aprovar quebra de pré-requisito das disciplinas DCE00240, DCE00241,
DCE00242 e DCE00243. Aprovados por unanimidade. Sexto Item de Pauta: Processo
23118.004000/2022-81. Aprovar ad referendum da Chefia do Defiji. Foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Prof. João Batista Diniz, secretário ad hoc, lavrei a
presente ata que segue assinada pelos membros presentes do Conselho.

Documento assinado eletronicamente por QUESLE DA SILVA MARTINS, Docente, em 05/05/2022,
às 11:18, 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 RICARDO DE SOUSA COSTA, Docente, em 05/05/2022,
às 14:58, 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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Documento assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DINIZ, Docente, em 05/05/2022, às
15:54, 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 06/05/2022, às 09:58, 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
06/05/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FRANCISCO CARDOZO, Chefe de
Departamento, em 09/05/2022, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0955758 e o código CRC A19E2D2E.
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