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

ATA DE REUNIÃO

Aos cinco dias do mês de abril do ano de 2022, às 9:00 horas,  reuniram-se  via webconferência os
professores Marco Polo, Carlos, Antônio, João Batista, Robinson, Quesle, Vanessa, Ricardo e Walter para
compor a reunião ordinária do Conselho do Departamento de Física de Ji-Paraná desse mês de abril. Essa
reunião foi presidida pelo chefe de departamento, o professor Marco Polo. Informes. A reunião iniciou
com os informes. Apenas o professor Carlos e o Prof. Marco Polo deram informes. O Prof. Carlos
informou que as aulas do mestrado vão iniciar na próxima sexta feira. Em seguida o professor Marco Polo
deu 6 informes: (1) informou que ontem houve uma reunião de trabalho com os chefes de Departamento
do Campus, onde foram discutidas algumas soluções para a baixa quantidade de inscrições nos processos
seletivos dos cursos do Campus de Ji-Paraná. Nesse momento o prof. Marco Polo deixou como sugestão
que esse assunto seja discutido em reuniões do NDE. Nessa reunião de trabalho foi sugerido que os
professores do campus divulgassem os seus cursos nas escolas e na comunidade de Ji-Paraná. (2) informou
que ele já pediu ontem uma portaria para a Semana da Física ou Semana Acadêmica do Campus; (3)
informou que as próximas reuniões do conselho de departamento serão presenciais; (4) informou algumas
datas importantes do calendário para o semestre 2021.2: Data limite para entrega dos plano de ensino: 01
de abril; data limite para reintegração e matrículas especiais: 09 de abril; renovação de matrícula: 09 a 12
de abril; início das aulas: 25 de abril; data limite para trancamento de disciplina: 20 de maio; (5) informou
que todos os professores devem observar o plano de biossegurança para a retomada das atividades pelo
link https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=29600 e disse também que haverá cobrança de
comprovantes de vacinação; (6) e finalmente divulgou a realização do concurso público para docente do
departamento para ocupar a vaga do professor Francisco. Em seguida, o professor Marco Polo passou para
os itens de pauta da reunião, perguntando se alguém desejava inserir pauta na reunião, mas ninguém se
manifestou. Pauta 1: Processo 23118.002310/2022-61: Planos de Ensino 2021.2. Nesse momento o
professor Marco apresentou os planos de ensino: Fluidos e Mecânica Clássica 2 do professor Walter; plano
de ensino de TCC do professor João Batista; planos de ensino Experimental Óptica, Experimental
Vibrações, Ondas e Fluidos, e de estagio supervisionado do prof. Robinson e finalmente o plano de ensino
de Óptica do professor Carlos. Os planos de ensino do professor Ricardo ficaram para serem apreciados na
próxima reunião pois os mesmos não estavam assinados. Nesse momento, o prof. Carlos pediu a palavra e
questionou ao conselho de departamento sobre soluções de como ministrar um quantitativo de aulas bem
maior do que o disponível de quantitativo de aulas do próximo semestre que é de 15 semanas apenas
mesmo considerando os sábados letivos. O prof. Marco Polo disse que a UNIR não apresentou ainda uma
solução para esse problema e que ele resolvia esse problema dando atividades no sábado. O prof. Carlos
disse que se todos os professores derem aula no sábado então não haverá período de aulas disponível no
sábado para todos os professores. O prof. Quesle disse que tem colocado essas aulas adicionais como aulas
assíncronas da mesma forma como faz o prof. Marco Polo. O prof. Carlos disse também que muitos alunos
trabalham no sábado não podendo assim participar das aulas no sábado. No final da discussão, não ficou
resolvido esse problema. Em seguida, os planos de ensino apresentados na reunião foram todos aprovados
por unanimidade. Pauta 2: Processo 23118.002627/2022-05: Ação de Extensão: Pesquisa, edição e
formatação em Docs Google - Trabalhando on-line. Esse processo tem como interessado, o Prof. Quesle
e como relator, o prof. Antônio. O Prof. Marco Polo leu o relato e parecer do relator que aprova o referido
projeto. Em seguida, o presidente da reunião colocou esse projeto em discussão. Após a discussão esse
projeto de extensão foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Pauta 3: Processo
23118.001474/2022-71. Progressão funcional. Segundo o prof. Marco Polo, essa pauta trata da promoção
funcional da docente Vanessa de professor Assistente A Nível 2 para professor Assistente B Nível 1. O
relator desse processo foi o professor Quesle que leu o seu relato e parecer favorável à referida promoção
funcional. Após discussão, esse processo de promoção funcional foi aprovado por unanimidade pelo
colegiado. Pauta 4: Desistência de ministração de disciplina de professora voluntária (Experimental
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Mecânica A, 2º período sexta/noite, ou Didática e Metodologia no Ensino de Física, 6º período
quinta/noite). O prof. Marco Polo informou que a professora Mariane tem que desistir de ministrar uma
das disciplinas: Experimental Mecânica A ou Didática e Metodologia no Ensino de Física pois ela está sem
tempo para ministrar uma das disciplinas. Então o prof. Marco Polo propõe que o Prof. Carlos ministre a
disciplina de Didática e Metodologia no Ensino de Física no lugar da professora Mariane e que a disciplina
de Cálculo de Várias variáveis que seria ministrada pelo prof. Carlos passasse a ser ministrada pela
professora Ana Lúcia do Departamento de Matemática do Campus. Assim, o prof. Marco Polo coloca em
apreciação ao conselho essa troca de ministração dessas disciplinas. Após discussão, essas trocas foram
aprovadas por unanimidade. Assim, a disciplina de Didática e Metodologia no Ensino de Física vai ser
ministrada pelo prof. Carlos e a disciplina de Cálculo de Várias Variáveis será ministrada pela professora
Ana Lúcia, continuando a disciplina de Experimental Mecânica A com a professora Mariane. Pauta 5:
Processo 23118.002844/2022-97: Proposta de almoxarifado para os laboratórios do Campus. O prof.
Marco explicou que esse processo de iniciativa da Engenharia Ambiental e que trata da criação de um
almoxarifado único (central) do Campus que centralizasse e contivesse todos os materiais de custeio
adquiridos pelos laboratórios do Campus com recursos do próprio Campus. Esse processo foi analisado
pelo relator, prof. Quesle que fez um parecer favorável à criação no Campus de um almoxarifado central de
materiais de custeio. Após discussão, o parecer favorável do prof. Quesle foi aprovado por unanimidade. O
prof. Marco disse que com essa aprovação vai indicar que o departamento de física participe desse
processo através dos professores Quesle, Robinson e João Batista que são chefes de laboratório do
departamento. Em seguida, o prof. Walter informa que o LAPEF já foi institucionalizado. Além disso, o
prof. Carlos pergunta se as nossas reuniões do departamento poderiam continuar remotas. Diante desse
questionamento, o prof. Marco Polo resolveu fazer uma consulta aos professores de departamento se eles
desejam que as reuniões sejam ser remotas ou não. Nesse momento de discussão, o prof. João Batista
solicita a sua saída dessa reunião que foi aprovado pelo chefe. Após a consulta ao conselho, os professores
desejam que as reuniões do conselho de departamento sejam de forma remota contanto que as normas da
UNIR assim o permitam. O professor Walter sugere então que a próxima reunião desse conselho seja
remota e que até essa reunião será verificado pelo prof. Marco Polo se as reuniões futuras do conselho
podem ou não ser remotas. Todos os professores presentes na reunião concordam com essa proposta do
prof. Walter. E a reunião foi então encerrada pelo prof. Marco Polo. Eu, Carlos Mergulhão Junior,
Secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, segue assinada eletronicamente por mim e pelos demais membros
do conselho do departamento presentes na reunião.

Documento assinado eletronicamente por MARCO POLO MORENO DE SOUZA, Chefe de
Departamento, em 07/04/2022, às 11:12, 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 07/04/2022, às 11:24, 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 VANESSA DELFINO KEGLER, Docente, em
07/04/2022, às 11:56, 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 ROBINSON VIANA FIGUEROA CADILLO, Docente,
em 07/04/2022, às 12:45, 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 07/04/2022,
às 15:04, 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 JOAO BATISTA DINIZ, Docente, em 07/04/2022, às
15:31, 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 CARLOS MERGULHAO JUNIOR, Docente, em
07/04/2022, às 19:13, 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 07/04/2022,
às 22:46, 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
08/04/2022, às 00:07, 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 0922319 e o código CRC 8E62544C.
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