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

ATA DE REUNIÃO

Aos 4 dias do mês de outubro de 2022 se reuniram, às 9 horas, via webconferência os conselheiros do
departamento: professores Marco Polo (presidente), Carlos, Antônio, Janileide, Queila, João Batista,
Robinson, Quesle, Ricardo e Walter para compor a reunião ordinária do Conselho do Departamento de Física
de Ji-Paraná desse mês de outubro. Essa reunião foi presidida pelo chefe de departamento, o professor Marco
Polo e iniciada as 9:00 hs. Informes. O primeiro informe do professor Marco Polo foi a posse da docente
Janileide Vieira Gomes (Processo 23118.008313/2022-16). O segundo informe foi sobre as aulas presenciais
e complementação de carga horária com recursos digitais (23118.013233/2022-74). O seu terceiro informe
foi que em breve será enviado e-mail sobre a distribuição de disciplinas de 2022.2. O seu quarto informe foi
carga horária mínima dos docentes (RESOLUÇÃO Nº 95, DE 18 DE JULHO DE 2019): obrigação das 12
horas por semana para professores sem projeto institucionalizado ou sem cargo de chefia. E finalmente o seu
quinto informe foi sobre a implantação do módulo de assistência estudantil (Processo 23118.011664/2022-
04). Estudantes devem fazer adesão ao cadastro único (até dia 10-10-2022). Sobre auxílios: o estudante pode
pleitear auxílios até dois semestres do prazo de conclusão do seu curso; deve estar matriculado em pelo
menos duas disciplinas; deve ter aprovação em pelo menos 50% das disciplinas cursadas. Após finalizar os
seus informes, o professor Marco Polo passou para os conselheiros darem os seus informes. O Prof. Walter
levantou os problemas: de ministrar disciplina no mestrado que tem disciplinas de 3 créditos ao invés de 4
créditos e que as disciplinas do mestrado não estão disponíveis no plano de trabalho do sistema SIGAA. O
prof. Carlos disse que esses problemas são de difícil solução. O professor Carlos informou que as inscrições
da seleção da turma 2023 do mestrado se encerram amanhã e que estão havendo poucas inscrições nesse
processo seletivo. O outro professor que deu informes foi o professor Quesle que informou sobre a aprovação
preliminar do seu projeto no programa PIBIC para o ensino médio que trabalhará com a orientação de alunos
no ensino médio. Em seguida, esse professor Quesler informou também sobre os andamentos dos trabalhos
da semana da física do campus que acontecerá entre os dias 7 e 11 de novembro desse ano. Informou que as
propostos de atividades a serem feitas nessa semana da física como minicurso, oficinas e palestras podem
ainda ser enviadas para ele até no máximo sexta feira que vem para que ele possa concluir a tempo o projeto
da semana da física pois o mesmo está sendo feito para ser submetido a PROCEA. Que as ações devem
conter um título, pequeno resumo, uma carga horária e o que precisa para acontecer a atividade. Informou
ainda que essa proposta de um evento geral do campus foi discutida uma única vez a nível de campus e que
nessa reunião entre representantes de departamento não houve propostas de integração entre os cursos nesse
evento geral do campus. Assim, ficou decidido que as ações de cada curso ficariam restritas para um dia
específica da semana, ficando assim a física com as suas ações centradas para a quinta feira da referida
semana no miniauditório, havendo a possibilidade de ofertas de outras atividades nos demais dias em outros
espaços distintos do campus. A professora Queila perguntou nesse momento se poderia dispensar os alunos
na semana da física para participar da semana sem precisar repor essa aula. Houve uma pequena discussão
sobre essa questão sem surgir uma proposta definitiva sobre esse assunto. O professor Quesle propõe que na
quinta feira haveria espaço para os nossos alunos apresentarem banners de trabalhos que estão desenvolvendo
nos seus cursos da física. Em seguida, o professor Marco Polo abre a possibilidade inserção de pauta. Mas
ninguém solicitou a inserção de pauta. Em seguida, passou-se para a discussão dos itens de pauta.  1) Planos
de Trabalho 2022/1 (Processo SEI 23118.010557/2022-51). Nesse momento foi apresentado e avaliado o
plano de trabalho docente 2022/1 do professor Walter que foi aprovado por unanimidade. Foi colocado
também que os planos de trabalho do professor Antônio e da professora Janileide fossem apresentados na
próxima reunião do departamento. 2) Apreciação do Projeto de extensão: Olimpíada Brasileira de Física
(Processo SEI 23118.010591/2022-25). O relator, professor João Batista, do processo que analisa o projeto
de extensão da Olimpíada Brasileira de Física (OBF) de autoria do professor Robinson. O relator leu o seu
parecer favorável à aprovação esse projeto de extensão. Após discussão, esse projeto foi aprovado pelo
conselho por unanimidade. 3) Aproveitamento de disciplinas (Processo SEI 23118.011480/2022-36). Esse
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processo de aproveitamento de disciplinas do discente (interessado) Marconi Henrique Xavier da Costa e foi
relatado pela professora Queila. O seu relato aprovou todos as solicitações de aproveitamento exceto o
aproveitamento da disciplina de Física Experimental 5 para a disciplina de Laboratório de Física Moderna.
Esse último aproveitamento não foi aprovado pois a ementa da disciplina de Física Experimental 5 não foi
encontrada. Outro problema discutido pelo conselho foi o uso da disciplina de Química Experimental para 
complementação de carga horária juntamente com a disciplina de Física Matemática de 80 horas para
aproveitar uma outra disciplina de Física Matemática de 120 horas. Após discussão, ficou aprovado que fosse
retirado de pauta esse processo de aproveitamento para que ele fosse melhor analisado pelo Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e que fosse também solicitado pelo departamento do sistema a ementa da referida
disciplina de Física Experimental V do sistema SINGU a qual será solicitado para a DTI ou para a SERCA.
Nessa aprovação de retirada de pauta houveram duas abstenções: do professor Quesle e da professora Queila.
Em seguida, o professor Marco Polo começa a tratar do outro processo de aproveitamento de disciplinas que
tem como relator o professor Carlos. Nesse momento, o professor Carlos disse que ainda não tinha concluído
essa análise de aproveitamento de disciplinas pois estava muito ocupado com outros compromissos de
trabalho da UNIR. Então o professor Marco estabeleceu que o professor Carlos deveria concluir essa análise
até a próxima reunião do conselho de departamento. 4) Apreciação do Programa de extensão Clube de
Astronomia e Ciências (Processo SEI 23118.013183/2022-25). O professor Marco iniciou esse item de
pauta explicando que esse programa de extensão é coordenado pelo departamento de física de Porto Velho
envolvendo vários departamentos incluindo o nosso departamento de física. Esse processo foi analisado e
relatado pelo professor Walter. O professor de nosso departamento que participa desse projeto é o professor
Quesle. O professor Walter leu seu parecer favorável a esse programa de extensão. No momento foi dito que
esse programa reúne os departamentos de física e de biologia da UNIR de Porto Velho e o nosso
departamento de física de Ji-Paraná. Após discussão sobre esse item de pauta, foi aprovado por unanimidade
a participação desse projeto no nosso departamento de Física de Ji-Paraná sem garantir contrapartida
financeira do departamento. 5) Afastamento do professor Quesle para participação em evento (Processo
SEI 23118.013188/2022-58). O professor Quesle solicitou afastamento para participar no evento científico:
VII Encontro Brasileiro de Espectroscopia Raman que será realizado entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2022
na cidade de São Pedro no estado de São Paulo. O professor Quesle disse também que vai solicitar recursos
do departamento para custear o seu deslocamento para a cidade do evento. Disse também que os seus
orientados vão participar do evento e que irão solicitar a PROCEA auxilio para participação nesse evento.
Após discussão, o departamento aprovou por unanimidade o seu afastamento. 6) Apreciação do relatório de
projeto de extensão PIBEC (Processo SEI 23118.007883/2021-08).  Esse item de pauta trata da apreciação
do relatório de atividades do projeto de extensão PIBEC coordenado pelo professor João Batista no período
de 2021 a 2022. Nesse projeto participaram também os professores Ricardo, Queila e Patrícia do
departamento. Após discussão, o departamento aprovou por unanimidade esse relatório de atividades. 7)
Revogação das resoluções internas 001, 002, 003 e 004 e outras medidas (Processo SEI
23118.009591/2022-82). Essa pauta trata da revogação de 4 (quatro) resoluções internas do nosso
departamento considerando que as mesmas não foram aprovadas nas câmaras de graduação da UNIR. A
resolução interna 001 trata da matrícula dos discentes, a resolução interna 002 trata da reintegração de
discentes, a resolução 003 trata da quebra de pré-requisitos e a resolução 004 trata da matrícula em
disciplinas de outros cursos. Essas resoluções foram criadas para o chefe poder agilizar as suas decisões
referentes a esses temas quando houver impossibilidade de quórum de reuniões do conselho do departamento.
Durante a discussão entre o professor Carlos e o professor Marco Polo ficou entendido que surge a
possibilidade do departamento fazer então instruções normativas ao invés de resoluções internas contendo o
mesmo teor das referidas resolução internas 1, 2, 3, e 4. Após discussão ficou decidido por unanimidade a
retirada de pauta desse item de pauta e que esse assunto fosse melhor analisado por um membro do
departamento. 8) Formação de banca de TCC. Nesse momento o professor Ricardo solicita a formação de
banca para o TCC do aluno Gedeão Batista Pinheiro. O título provisório desse TCC é “O Uso Dos Jogos
Lúdicos Como Recurso Para O Ensino De Física: Conteúdo De Termologia”. Após discussão, foi aprovado
por unanimidade a seguinte formação de banca: Ricardo (presidente), Queila e Quesle (membros titulares),
Janileide (primeiro suplente) e João Batista (segundo suplente). A reunião foi encerrada pelo presidente às
11:38 hs. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Prof. Carlos Mergulhão Junior, secretário
ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada pelo conselheiros presentes na reunião.

Documento assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DINIZ, Docente, em 05/10/2022, às
17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por MARCO POLO MORENO DE SOUZA, Chefe de
Departamento, em 06/10/2022, às 09:00, 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 06/10/2022,
às 10:09, 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 06/10/2022,
às 10:51, 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
06/10/2022, às 11:11, 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 JANILEIDE VIEIRA GOMES, Docente, em 06/10/2022,
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 WALTER TRENNEPOHL JUNIOR, Docente, em
06/10/2022, às 11:54, 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 CARLOS MERGULHAO JUNIOR, Docente, em
06/10/2022, às 17:30, 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
18/10/2022, às 10:17, 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 1126368 e o código CRC 3CDB6F01.
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