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

ATA DE REUNIÃO

Aos dia 8 do mês de junho de 2022, às 9:03h, por vídeo conferência (http://meet.google.com/hrd-zrqx-icn),
reuniram-se ordinariamente os conselheiros do CONDEP, os professores Antônio Francisco Cardozo,
Carlos Mergulhão Junior, João Batista Diniz, Marco Polo Moreno de Souza, Queila da Silva Ferreira,
Quesle da Silva Martins, Robinson Figueroa Cadillo e Walter Trennepohl Junior para deliberar sobre os
seguintes Itens de pauta: Pauta 1: Formação de banca de TCC; Pauta 2: Distribuição de disciplinas
2022.1. A reunião foi presidida pelo prof. Marco Polo. Informes. A reunião iniciou com os informes. O
prof. Quesle informa (1) que o LDF está passando por reforma e que a mesma é de iniciativa da atual
direção do campus: (2) Convida a toda comunidade acadêmica para o seminário junto ao grupo de pesquisa
e alunos de iniciação científica, tendo como palestrante o egresso Artur Falqueto Sonsin, pós-doc na
UFAL. O evento será às 15:00 h, no laboratório do Grupo de Pesquisa em estrutura da Matéria e Física
Computacional. O mesmo será transmitido via meet através do link (https://meet.google.com/kjd-anuc-zyi).
Informes do prof. Marco Polo: (1) Resultado Parcial do Concurso Público Edital 03/GR/UNIR disponível
em https://processoseletivo.unir.br/certame/exibir/260. O Departamento de Física tem uma candidata
aprovada. (2) Sobre a publicação do artigo "Dynamic Stark shift in Doppler-broadened four-wave mixing"
no periódico Physical Review A (https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.105.053128 ) que
está disponível no Portal de Periódicos da CAPES. Informa também que novas publicações dos docentes
devem ser noticiadas ao Chefe para atualização no site e divulgação. Inclusão de pautas. Processo
23118.007019/2022-89. Minutas de resoluções. Proposta pelo prof. Marco Polo. Posta em votação e
aprovada a inclusão por unanimidade. Não houve outros pedidos de inclusão. Na ocasião o prof. Walter
sugere a inversão da pauta, deixando por último a distribuição de disciplinas. Os presentes foram
favoráveis à inversão da pauta. Assim seguiu-se a deliberação dos itens do dia. Item 1 - Inclusão de
pauta: Processo 23118.007019/2022-89. Resolução Interna nº 003/2022/DEFIJI/CJP/UNIR e Resolução
Interna nº 004/2022/DEFIJI/CJP/UNIR. O prof. Marco Polo faz leitura e comentários sobre a elaboração
da minuta conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 6/2022/DAF-JP/CJP/UNIR (0992570). É dada a palavra
ao prof. Walter que se manifesta sobre o tema da ordem de serviço, onde comenta sobre dificuldades
recentes nos processos de matrícula e argumenta que essa proposta, poderá agilizar as decisões sobre
matrículas dos discentes em casos que lhe couberem, visto que os prazos estabelecidos pela SERCA são
curtos para deferir via departamento. Ele deixa claro que a minuta é de carácter facultativo e o chefe tem a
faculdade de decidir sobre o tema conforme cada caso. Às 9:14h o conselheiro Ricardo de Sousa Costa se
faz presente na reunião. O prof. Carlos Mergulhão solicita fala, e quando concedida ele argumenta que, se
aprovado o processo, esse tipo de trâmite não deveria passar pelo departamento ainda. O prof. Marco Polo
disse que não, e que dentro desses limites, o chefe em exercício poderia decidir por tais questões.
Argumento reforçado pelo prof. Walter, examinador da questão. O prof. Antônio comenta que havendo a
minuta não haverá mais a necessidade do departamento decidir em reunião. Nesse momento a discussão se
estende à segunda minuta Resolução Interna nº 004/2022/DEFIJI/CJP/UNIR, que trata de tema congênere.
A discussão segue e o prof. Carlos pede informações de como isso poderia ter validade legal, uma vez que
essa decisão deveria ser dada pelo CONDEP, e se questiona se existe alguma resolução que valide tal
decisão. O prof. Walter ressalta que isso é esclarecido no devido processo, onde a decisão da chefia deve
informar sobre quais resoluções as decisões são tomadas. O prof. Walter reforça que essa seria uma decisão
específica do chefe. O prof. Marco Polo ressalta que sempre cita as resoluções relacionadas ao tema em
questão no rol de processos. Cessada as discussões e esclarecidos os pontos do processo, ontem item foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Item 2: Formação de banca TCC. O prof. Marco Polo
passa a palavra aos presentes que tenham interesse em formação de banca. O prof. Ricardo informou que
teria bancas a formar, para os discentes Frezarim Santana Pessoa  e Gilmar Milani Mendes. A primeira
banca formada foi do discente Frezarim, com título provisório, "Teorias de aprendizagem significativa
aplicadas no ensino de mecânica: leis de newton". Os membros titulares foram os professores Ricardo
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(orientador), João Batista e Carlos Mergulhão e suplentes, os professores Walter e Antônio. Em seguida,
formou-se a banca do discente Gilmar, com título provisório, “Atividades experimentais de eletricidade e
magnetismo como método alternativo no ensino de física”, tendo como titulares os professores Ricardo
(orientador), Marco Polo e Quesle e suplentes, os professores Walter e Antônio. Ao formar a banca do
discente Rhakny Patryky Peixoto Araújo, sob título provisório: "Tópicos em Física Atômica: Franjas de
Ramsey e transições multifotônicas com pulsos de luz", o prof. Marco Polo informa que a profa. Queila
estaria como suplente, mas devido a seu afastamento, não seria possível sua participação. Na ocasião nova
banca é formada com titulares; professores Marco Polo (orientador), Carlos Mergulhão e Euclides Cesar
Lins Almeida e suplentes, os professores Quesle e Robinson. Posto em votação, o item 2 foi aprovado por
unanimidade. Item 3: Distribuição de disciplinas. O prof. Marco Polo passa a palavra para o prof. Walter
que passa a apresentar uma tabela contendo as disciplinas, possíveis horários, nomes de professores que
previamente indicaram interesse, tabela com créditos e outras informações. A distribuição de disciplinas
iniciou-se pelas turmas de licenciatura e bacharelado, disciplinas do mestrado profissional (MNPEF), e por
último as disciplinas extras/especiais. Assim, inicia-se com comentários sobre horários e quantitativos de
discentes e sobre professores disponíveis. A profa. Queila pergunta sobre a nova turma de licenciatura em
física, do primeiro período, a saber, se já foi confirmada a entrada de alunos para esse semestre.  O prof.
Marco Polo informou que estava aguardando e que também espera a definição do tema. O prof. Marco
Polo reforça que inicialmente sejam distribuídas primeiramente as disciplinas de Física obrigatórias, em
segundo momento, as disciplinas que podem ser ministradas por outro departamento. Assim seguiu a
distribuição das disciplinas como sugerido. Ao distribuir as disciplina do bacharelado em física, os
professores João Batista, Marco Polo, Walter e Carlos Mergulhão discorrem sobre os possíveis horários e
quantitativos de discentes matriculados nas atuais disciplinas e sobre o acesso das turmas de bacharelado
que é bianual e que nesse ano não terá ingresso de nova turma. Após isso, chegam às respectivas
disciplinas que cada uma ministrará. A disciplina de Química, não foi atribuída inicialmente a ninguém
entre os presentes e em discussão sobre solicitar professor de outro departamento, o prof. Ricardo solicitou
interesse na ministração da mesma. Após a distribuição das disciplinas entre os presentes, seguiu-se a
ajustes gerais do calendário e as possíveis alterações entre os dias da oferta de cada disciplina. As
disciplinas não atribuídas na ocasião, por dependência de outros departamentos, ficam aguardando resposta
das solicitações encaminhadas pelo chefe do CONDEP. A profa. Queila se retira da reunião às 9:52 h. Até o
momento, ficam sem definição disciplinas que somam um total de 34 créditos. Foi comentada sobre a
possibilidade de atribuir alguma disciplina à candidata no concurso em andamento, Janileide. Com a
discussão, foi indicado que a candidata Janileide, sendo aprovada e convocada, assumirá a disciplina de
Cálculo numérico como disciplina extra do bacharelado. Finalizada a distribuição das disciplinas e
encerradas as discussões o prof. Marco Polo retoma a palavra onde informa sobre suas férias e que a
próxima reunião ordinária será presidida pelo vice-chefe. A tabela de disciplinas com distribuição
provisória pode ser acessada no Plano Prévia do horário 2022.1 (SEI nº 0995957).  Nada mais havendo a
tratar, e reunião foi então encerrada pelo prof. Marco Polo e eu, Quesle da Silva Martins, Secretário ad hoc,
lavrei a presente Ata, que 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 09/06/2022, às 21:10, 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 09/06/2022,
às 21:10, 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 JOAO BATISTA DINIZ, Docente, em 10/06/2022, às
10:07, 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
11/06/2022, às 11:50, 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 ANTONIO FRANCISCO CARDOZO, Docente, em
12/06/2022, às 17:46, 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 RICARDO DE SOUSA COSTA, Docente, em 04/07/2022,
às 10:39, 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 0996548 e o código CRC 089F43C0.
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