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

ATA DE REUNIÃO

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e sete minutos, por web
conferência, em primeira chamada, reuniram-se o Presidente do CONDEP DAF Chefe do Departamento,
Prof. Dr. Marco Polo Moreno de Souza, professora voluntária Mariane Rodrigues Cortes (ouvinte) e os
conselheiros: Antônio Francisco Cardozo, Carlos Mergulhão Junior, João Batista Diniz, Quesle da Silva
Martins, Ricardo de Souza Costa, Robinson Viana Figueroa Cadillo,  Vanessa Delfino Kegler e Walter
Trennepohl Júnior. 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 passou sete informes.1- O departamento retornará
ao rodízio de secretários ad-hoc para lavrar as atas de reunião. 2- A solicitação de atendimento aos alunos
surdos e outras necessidades especiais (processo n° 23118.013193/2021-80) deve ser realizada com sete
dias de antecedência, via SEI, à CAPNE (Coordenadoria de Atenção a Pessoas com com necessidades
Especiais). 3- Professores devem tomar cuidado com o uso do Whatsapp (processo n° 23118.009624/2021-
11). 4- Os professores devem se atentar aos relatórios da CGU (processos n° 23118.009975/2021-14,
23118.010817/2021-15, 23118.009980/2021-27, 23118.009981/2021-71) referentes à: planos de trabalho
docentes, transparência das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos docentes, carga horária mínima
dos docentes em sala de aula, acompanhamento dos planos de trabalho, etc. Solicitou que os professores
fiquem atentos com a necessidade de coordenar projetos de pesquisa ou de extensão. 5- Os chefes dos
laboratórios LAPEF e LABMOD devem providenciar a regularização dos laboratórios. 6- Os processos do
SEI que estão sem andamento serão encerrados. 7- Os professores devem reportar à chefia casos ativos de
Covid-19 entre os alunos. Após os informes do presidente iniciou os informes dos conselheiros. Professor
Walter informou que a funcionária do setor de compras comunicou que provavelmente esse ano a unir terá
recursos, através de verba parlamentar, para compra de equipamentos de laboratório de física moderna. O
professor João informou que está realizando a avaliação docente e solicitou que os professores solicitem a
seus alunos que façam a avaliação. O professor Carlos informou que dia quinze de fevereiro de dois mil e
vinte e dois inicia o período de matrícula dos alunos do mestrado e terá bolsas para os discentes. Professor
Ricardo perguntou se algum professor conseguiu utilizar o programa OBS studio para gravar as aulas. O
presidente disse que usou e não teve problema. O Professor Quesle informou que as aulas podem ser
gravadas no computador através do software nativo do Windows 10 para gravação de jogos, basta utilizar
os comandos Windows + G para abrir o programa ou Windows + Alt + R. Inclusão de Pautas. Sem
inclusão. Pautas. Primeiro item de pauta. Processo 23118.012586/2021-76: Registro de equivalência
de disciplina: egresso Junio Nunes Folgado. O presidente apresentou o processo em tela. O processo foi
colocado em discussão. O presidente disse que não compreendeu o item 2 do processo. O professor Walter
explicou que esse aluno é de turma antiga, já se formou e está precisando da segunda via do histórico para
cursar pós graduação. Informou também que a serca não está conseguindo emitir a segunda via pois a
disciplina Introdução a Metodologia Científica possui registro no singu mas não possui registro no sigaa e
que ele não sabe como o departamento pode solucionar esse problema. O professor Carlos relatou que
também está tendo problemas de registros de alunos no mestrado devido a troca dos sistemas. A professora
Vanessa informou que acredita que a serca esteja solicitando uma declaração ao departamento de que o
aluno cursou a disciplina e que na época houve um equívoco no lançamento do código da disciplina.
Finalizada a discussão, o presidente sugeriu fazer uma declaração autorizando a equivalência das duas
disciplinas. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Segundo item de pauta.
Processo  999554034.000030/2018-50: Relatório final Pibec 2020. O presidente apresentou o processo
em tela. O processo foi colocado em discussão. Sem discussões. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Terceiro item de pauta. XIV Semana da Física. O presidente comunicou a necessidade da
realização da Semana da Física pois a última foi realizada em  dois mil e dezenove, também informou que
a direção do campus pretende realizar uma semana do campus com a participação de todos os
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departamentos. Os professores manifestaram interesse em participar da semana do campus. O professor
Carlos informou que caso o departamento resolva participar da semana do campus e não realizar a semana
da Física deve ser registrado que a semana do campus equivale a semana da Física pois a semana da Física
consta como atividade no PPC do curso. O presidente sugeriu montar uma comissão para organizar a
semana da Física e/ou a semana do campus. A comissão ficou composta pelos professores Quesle
(coordenador), Ricardo (vice coordenador), Antônio (integrante), Mariane (integrante), Marco (integrante)
e Robinson (integrante). Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Quarto item de pauta.
Planos de Atividade Docente. Somente o professor Carlos estava com o plano de trabalho inserido no
sigaa para ser homologado. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Quinto item de pauta.
Processo 23118.014152/2021-19: Progressão funcional. O presidente apresentou o processo em tela. O
professor Quesle, relator do processo, fez a leitura do parecer. O processo foi colocado em discussão. Sem
discussões. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Sexto item de pauta. Retirado de pauta.
Sétimo item de pauta. Processo  23118.014039/2021-25: Deliberação de processos. O presidente
apresentou o processo em tela. O processo foi colocado em discussão. Sem discussões. Colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e cinquenta minutos  o
presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Vanessa Delfino Kegler, secretária ad hoc, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCO POLO MORENO DE SOUZA, Chefe de
Departamento, em 10/02/2022, às 09:18, 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 WALTER TRENNEPOHL JUNIOR, Docente, em
10/02/2022, às 11:10, 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 10/02/2022,
às 14:21, 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 10/02/2022, às 18:32, 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 VANESSA DELFINO KEGLER, Docente, em
15/02/2022, às 20:00, 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 ROBINSON VIANA FIGUEROA CADILLO, Docente,
em 10/03/2022, às 10:03, 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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