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

ATA DE REUNIÃO

Aos 21 dias do mês de julho de 2022, às 9:XX h, por vídeo conferência (http://meet.google.com/hrd-zrqx-
icn), reuniram-se ordinariamente os conselheiros Carlos Mergulhão Junior, João Batista Diniz, Marco Polo
Moreno de Souza, Quesle da Silva Martins e Walter Trennepohl Junior. Estão de férias os
docentes  QUEILA DA SILVA FERREIRA,  RICARDO DE SOUSA COSTA e  ROBINSON VIANA
FIGUEROA CADILLO. A reunião foi presidida por Marco Polo  e com o comparecimento em primeira
chamada dos seguintes membros: Professor Antônio Francisco Cardozo; Professor Carlos Mergulhão
Junior; Professor João Batista Diniz; Professor Marco Polo Moreno de Souza; Professor Quesle da Silva
Martins; Professor Walter Trennepohl Júnior; Compareceu também as discentes: Alex Rodrigues; Gedeão
Batista; Gilmar Milane e Micaelle de Sá para reunião com os seguintes itens de pauta: Pauta 1: Mudanças e
ajuste no horário. Dando início a reunião o chefe de Departamento, Professor Marco Polo Moreno de
Souza começou com os avisos: Informando sobre a entrada via vestibular da nava turma de Bacharelado
em Física para o segundo semestre de 2022. Os professores Carlos Mergulhão Junior e Walter Trennepohl
Júnior comentou sobre as dificuldades relacionadas a não contratação de professores substitutos pela UNIR
para suprir os professores afastados. O professor Marco Polo Moreno de Souza informa também que
apesar dos pedidos feitos através de memorando ao departamento de matemática não está havendo
colaboração do mesmo para ministrar as disciplinas de matemática no departamento de Física. O Professor
Quesle da Silva Martins informa que o Laboratório Didático de Física está com reforma em andamento e
que espera que em breve estará liberado para uso. Informa também sobre a orientação de TCC de duas
discentes: Roberta Cristina e Asaf Ribas. O Professor Carlos Mergulhão Júnior informa que a posposta do
novo curso de Doutorado se encontra no SBF aguardando aprovação e que o curso já tem um aval
favorável da UNIR. O Professor Walter Trennepohl Júnior informa que convidou para participar da reunião
a nova professora aprovada em concurso público permanente da unir professora Janeleide tendo em vista
que a professora está aguardando apenas a posse como professora do Departamento. Não havendo mais
avisos passou-se aos pedidos de inclusões de pautas: Inclusão 2 Relatório de projeto de extensão n°
23118008949/2022-50 do professor Robinson Figueroa Cadillo do grupo de pesquisa Inclusão 3 Pedido do
professor Quesle da silva Martins para a mudança na data para realização da semana de Física. Inclusão 4
Pedido do Professor Carlos Mergulhão Junior de transferência da coordenação do grupo de pesquisa
Ensino de Física para outro professor. Após discussões o concelho aprovou por unanimidade os pedidos de
Inclusão 1 e Inclusão 2 e deixar o pedido de Inclusão 3 para ser discutido numa próxima reunião. Dando
continuidade a reunião passou-se ao Primeiro Item de Pauta Redistribuição das disciplinas 2022.1. O chefe
de Departamento fez um levantamento das disciplinas descobertas para o semestre 2022/1 considerando a
inclusão das disciplinas na nova turma de Bacharelado em Física. O professor Walter Trennepohl Júnior
informa que a aluna Valdenice está para concluir o curso e precisa fazer as disciplinas: Tecnologia Aplicada
ao Ensino de Física, Química e Electricidade e Magnetismo. A pedido de membros do conselho foi trocado
o horário da disciplina Termodinâmica do professor Quesle da Silva Martins de terça feira para segunda
feira. O professor Marco Polo Moreno de Souza informa que as disciplinas sem professor para o próximo
semestre são: Matemática Básica, Geometria analítica e Conceitos Matemáticos aplicados a Física. A
professora Janeleide se propôs a assumir as disciplinas: Conceitos Matemáticos Aplicados a Física segunda
feira com 4 créditos; Matemática Básica na quarta feira com 8 créditos e Cálculo Numérico sexta a tarde
com 4 créditos. O professor Quesle da Silva Martins se propôs a oferecer a disciplina Aspectos Históricos e
Sociológicos da Educação na sexta feira. O professor Antônio Francisco Cardozo se propôs a oferecer a
disciplina Processamento de Dados com 2 créditos na sexta a terde. Para concluir as disciplinas pendentes
o conselho decidiu distribuir a disciplina de Geometria Analítica e Vetorial para a professora Queila da
Silva Ferreira que está retornando do afastamento para a complementação de 12 créditos. Em seguida as
mudanças foi colocado em votação e foi Colocado em votação e foi aprovado por unanimidade
(1037039) Ficou decidido pelo conselho que os alunos ingressastes do bacharelados serão instruídos a se
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matriculares nas disciplinas do curso de Licenciatura em Física e pedir aproveitamento para a grade do
Bacharelado em Física considerando a falta de professores. Segundo Item de Pauta: Relatório de projeto de
extensão n° 23118008949/2022-50 do professor Robinson Figueroa Cadillo apos as discussões foi
colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Terceiro Item de Pauta: Pedido do professor Quesle
da silva Martins para a mudança na data para realização da semana de Física. Segundo o professor Quesle
da silva Martins a Direção do Campus fez uma proposta inicial de um evento conjunto entre todos os
departamentos a ser realizado de 07 a 11 de novembro do corrente ano porem não houve até o momento
um posicionamento da direção quanto o cronograma de execução do evento por isso o professor propõe a
mudança da data da Semana da Física para o primeiro semestre de 2023, caso não haja a semana de
Campus no período mencionado  considerando o calendário acadêmico apertado e período eleitoral. O
Professor Carlos Mergulhão Junior propõe que se deve seguir a proposta do conselho de Campus mas
cobrar informações sobro o andamento do cronograma. A proposta do Professor Carlos Mergulhão Junior
foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada e eu Antonio Francisco Cardozo, secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que, segue e assinada
electronicamente pelos membros do conselho presentes na reunião.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FRANCISCO CARDOZO, Docente, em
22/07/2022, às 14:34, 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 23/07/2022,
às 00:03, 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 MARCO POLO MORENO DE SOUZA, Chefe de
Departamento, em 26/07/2022, às 09:12, 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 JOAO BATISTA DINIZ, Docente, em 26/07/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MERGULHAO JUNIOR, Docente, em
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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