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

ATA DE REUNIÃO

                                    ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ DE
28/2/2022

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 9h5min, de forma remota, reuniram-se ordinariamente os
professores Antônio, Carlos, João Batista, Quesle, Robinson, Ricardo, Vanessa e Walter, sob a presidência do Prof. Marco.
A reunião teve como ouvinte somente a profa. Mariane. Comunicados: O Prof. Marco informou que: 1) Foi divulgado o
calendário 2021.2 e as aulas começarão em 25 de abril
(https://secons.unir.br/uploads/ato/SEI_UNIR___0893777___Resolucao_391_2022_CONSEA___calendario_903657114.pdf);
2) De acordo com o processo 23118.001459/2022-22 quem estiver afastamento para doutorado precisa transferir os bens
que estão em seu nome, 3) Os professores devem elaborar os planos de atividades 2021.2. O Prof. Carlos informou que o
processo de matricula dos ingressantes da turma de 2022 do mestrado está em andamento. O Prof. Quesle informou que: 1)
O plano de trabalho do LDF foi aprovado para 2022, 2) Os professores do Defiji estão convidados para realizar, em
conjunto com a coordenação do LDF, a atividade de seminários acadêmicos indicando alunos e professores para participar,
3) os membros do LDF aprovaram um relatório sobre as condições físicas do LDF que foi encaminhado para as devidas
providências. Deliberações: Inicialmente foi deliberado o processo 23118.000607/2022-91 de progressão funcional do prof.
Quesle, relatado pela profa. Vanessa. Após deliberações o parecer da relatora aprovando a progressão foi aprovado por
unanimidade. Em seguida foram analisados os planos de Atividade Docente 2021.1 que constam do processo
23118.001112/2022-80 dos professores Antônio, João, Marco, Quesle, Robinson, Ricardo, Vanessa e Walter. Os planos
foram aprovados por unanimidade. Em seguida foi analisado o processo 23118.001669/2022-11 de Distribuição de
disciplinas 2021.2. Após deliberações o plano foi aprovado por unanimidade e se encontra no documento 0895146.
Finalmente foi aprovado, por unanimidade, que o prof. Marco ministrará a disciplina de Mecânica Estatística em regime de
acompanhamento para um discente formando. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h30min e eu, Prof.
Walter, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros presentes do Conselho.

Documento assinado eletronicamente por WALTER TRENNEPOHL JUNIOR, Docente, em 04/03/2022, às 17:52,
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
04/03/2022, às 18:10, 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 04/03/2022, às 18:34,
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 ROBINSON VIANA FIGUEROA CADILLO, Docente, em 04/03/2022, às
18:43, 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 04/03/2022, às 19:51, 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 CARLOS MERGULHAO JUNIOR, Docente, em 05/03/2022, às 10:41,
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 10/03/2022, às 17:48,
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 VANESSA DELFINO KEGLER, Docente, em 14/03/2022, às 09:32,
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 0892712 e o código CRC
B40F3F3B.

Referência: Processo nº 999119639.000019/2019-82 SEI nº 0892712
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