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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e oito minutos, na Sala de Reuniões do Campus de Ji-Paraná, em primeira
chamada, reuniram-se a Presidente do CONDEP DEFIJI Prof.ª Me. Patricia Matos Viana de Almeida, os conselheiros: Queila da Silva Ferreira, Vanessa Delfino
Kegler, Francisco de Assis Pinto Cândido, Carlos Mergulhão Junior, João Ba�sta Diniz, Antonio Francisco Cardozo, Robinson Figueroa Cadillo. Havendo, então,
o quórom necessário, a 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. Registra-se a presença do discente Guilherme Aparecido da Silva Felício às nove horas e vinte
minutos. Registra-se a presença do conselheiro Walter Trenepohl Junior às nove horas e vinte e cinco minutos. Informes. Forma de Recebimento de
Recursos para a Universidade: A presidente convidou o Coordenador de Orçamento e Finanças Prof. Alberto Dresch Webler, para explanar ao Conselho
sobre as formas de recebimento de Recursos para a Universidade. Prof. Alberto cumprimentou a todos, iniciou mostrando sobre o Mapeamento das
Receitas do Campus de Ji-Paraná. Abordou tópicos relacionados aos cursos de Física, quais critérios u�lizados para a divisão de recursos, entre outros,
conforme apresentação anexa a presente ata. O assunto foi amplamente discu�do pelos presentes, salientando a importância da retenção dos alunos e
aumentar o número de ingressantes. Agradeceu a oportunidade de demonstrar os dados. 2. A Professora Queila aproveitou a informação apresentada pelo
Prof. Alberto, para informar que tem uma Comissão nomeada para trabalhar na divulgação dos Cursos do Campus, informando que, cada membro trará
para seu departamento as a�vidades, devendo todos par�ciparem, para assim melhorar as taxas de entrada dos cursos de Física. Prof. Antonio, informou
que a ação a ser desenvolvida vai ser benéfica. 3. Mobiliário e Equipamentos 2017: A Chefe do Departamento informou que os mobiliários e equipamentos
demandados em 2017, alguns estão chegando, outros ainda estão em fase de licitação, para posterior aquisição; 4. Entrega das Pastas Funcionais: A Prof.ª
Patrícia informou sobre a importância de manter atualizada a Pasta Funcional de cada docente, e que por isso, as mesmas estão sendo entregues aos
�tulares, para que providenciem a atualização das mesmas, ficando estabelecido o prazo final para devolução das pastas, ao Departamento, até a próxima
reunião ordinária, em Junho de 2019. 5. Ins�tucionalização LABMOD e LAPEF: A Chefe do Departamento informou que precisa ser verificada a
ins�tucionalização dos Laboratórios LABMOD e LAPEF, caso ainda não tenha sido feita, deve ser preenchido o Formulário de Ins�tucionalização da
PROPESQ; Informou ainda para colocar no site do Laboratório ou ainda no site do Departamento os Regimentos, e informar os links dos mesmos no
Formulário de Ins�tucionalização. 6. Site do DEFIJI: A Prof.ª Patrícia informou ainda sobre o site do DEFIJI, que está sendo reestruturado, que está disponível
o ícone de Egressos, onde constam as esta�s�cas, palavras do egresso, etc. 7. Compara�vo Planos e Relatórios Anuais Docentes: A Prof.ª Patrícia apresentou
o compara�vo dos Planos Anuais Docentes de 2017 em relação aos Relatórios Anuais Docentes de 2018. Informou que no relatório de todos os docentes
faltam dados, que todos precisam ficar atentos para esses dados coincidirem, pois aquilo que é planejado deve ser executado a contento, e, por isso contar
no Plano e posteriormente no Relatório, se não es�ver, fica entendido que tal a�vidade não fora executada. O assunto foi discu�do, algumas dúvidas foram
esclarecidas. Registra-se a presença do conselheiro Ricardo de Souza Costa às dez horas e dois minutos. 8. Ficha de Autorização de Publicação no
Repositório Ins�tucional para TCCs e Dissertações: Foi informado pela Chefe do Departamento, que a biblioteca possui o Repositório Instucional, e que as
dissertações e TCCs não poderão ser enviadas para o Repositório, pois precisam estar acompanhados do Termo Geral da UNIR de Autorização de Publicação
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no Repositório. Informou ainda que tanto no arquivo digital quanto no impresso, deve ser colocada essa ficha de Autorização. Aproveitando o assunto, foi
informado ainda que a Biblioteca disponibiliza os E-Books e materiais digitais da Springer, pede aos docentes que acessem e divulgue entre os alunos, pois
tem muito material que pode ser u�lizado. 9. Comissões de Reformulação do PPC (Graduação em Física com as duas habilitações): A Professora Patrícia
informou que no Processo no SEI não consta nenhum andamento do processo, e que, se há algo feito já, que seja colocado no Processo. Prof. Walter
informou como está a situação, informando que a grade curricular está sendo fechada, e que se tudo ocorrer da forma esperada, nos próximos dias estará
concluso. A Prof.ª Patrícia informou ainda que incluiu o Despacho 0123579 no Processo 999119639.000017/2018-11, onde sugere a inclusão na tabela de
a�vidades complementares, uma parte da carga horária para nivelamento, de caráter obrigatório, que servirá para ajudar os alunos nos conhecimentos
básicos necessários para as matérias do curso, bem como atende as diretrizes de avaliação do curso junto ao MEC; 10. Comissões de Reformulação da
Proposta de Doutorado: A Chefe do Departamento informou que obteve informações do Prof. Marco que o processo está em fase adiantada, e pede que a
comissão alimentem o processo no SEI com as ocorrências e documentos gerados. 11. Processo Eletrônico 999119639.000062/2019-48, que trata do Plano
de Melhorias segundo as norma�vas do SINAES: A Chefe do Departamento informa a existência do Processo 999119639.000062/2019-48, que os membros
dos NDEs devem se atentar ao despacho elencado, para providências cabíveis. 12. Resolução 285/2012/CONSEA (NDE): A Prof.ª Patrícia perguntou se o NDE
possui um Regimento Interno, ao passo que os docentes Ricardo e Vanessa informaram que não possuem, sendo que o primeiro explicou que ocorreu um
conflito de informações à época. O assunto foi discu�do e informado que deverá ser encaminhado o Regimento Interno do NDE de Física. A Chefe do
Departamento abriu o espaço para outros informes dos docentes. A Prof.ª Vanessa, disse que o Prof. Marco Polo mandou e-mail sobre a organização da
Semana da Física para quem �ver interesse em par�cipar. Prof.ª Queila informou ainda que o Processo da Semana da Física do ano passado enfim retornou,
que em breve ficarão prontos os cer�ficados. Prof. Carlos informou que O MNPEF iniciou a turma de 2019 com catorze alunos matriculados e na quinta-feira
será discu�da a quan�dade de vagas do próximo semestre; informou ainda que ocorrerá o Encontro Regional do MNPEF da Região Norte e Centro Oeste,
nos dias onze e doze de julho, onde os professores Ricardo e Robinson em conjunto com dois alunos irão par�cipar. Prof. Ricardo informou sobre a Semana
da Esta�s�ca que ocorrerá nos dias vinte e oito, vinte e nove e trinta desse mês, sendo que o prazo para inscrição de trabalhos será até o dia vinte e oito de
maio; informou ainda sobre o Encontro de Física de Rondônia do MNPEF polo 40, que quem �ver trabalho para enviar pode procurá-lo. Prof. Robinson
informou que está sendo confeccionado um formulário para emprés�mo de equipamentos para professores, para que sejam evitados emprés�mos
a alunos, desacompanhados de docente; disse ainda que chegou uma lupa eletrônica e quatro balanças digitais de precisão para o Laboratório; e que no
Laboratório Didá�ca de Física tem um local sendo u�lizado com materiais de café e lanches, o que não seria adequado; assunto foi discu�do e abordado
que os produtos devem ser separados em ambiente diferente dos equipamentos. Inclusões de Pauta. O Prof. Robinson solicitou que fosse incluída a Escolha
dos novos Membros do Conselho de Usuários do Laboratório Didá�co. A Prof.ª Patrícia solicitou que fosse incluída como pauta o Plano de Ação da Chefia do
Departamento 2018/2019. O s pedidos de inclusão foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Primeiro Item de Pauta. Bancas de TCC: A
Prof.ª informou que a defesa da discente Juliane Estevo Evangelista está programada para o final de Junho, explanando o tema abordado pela discente; os
professores João Ba�sta, Carlos e Queila se ofereceram, sendo que foi discu�do e a Prof.ª Queila e o Prof. Ricardo foram adicionados como suplentes e
Patrícia (orientadora) João e Carlos �tulares. Em seguida o Prof. Walter informou que a discente Monique Eves também está concluindo seu TCC, foi
discu�do o assunto, e sugerido a banca composta por Walter (orientador), Patrícia e Queila como �tulares e Antonio e Vanessa como suplentes. Prof. Walter
informou ainda sobre a Banca da discente Fabrícia, foi discu�do e sugerido como �tulares os professores Walter (orientador), Francisco e Antonio, e, como
suplentes os professores Ricardo e João Ba�sta. As composições das bancas foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Segundo Item de
Pauta. Processo Eletrônico 999119639.000061/2019-01 - Aproveitamento de Disciplinas, Interessada Juliane Estevo Evangelista, Relator Marconi Henrique
Xavier da Costa: A presidente fez a leitura do parecer, que foi favorável à solicitação. Colocado em votação, o parecer fora aprovado por
unanimidade. Terceiro Item de Pauta. A Chefe do Departamento apresentou seu Plano de Ação da Chefia do Departamento para 2018/2019, explicou a
importância do mesmo para o Departamento, com base na Lei do SINAES; apresentou seu plano aos conselheiros através de recurso de projeção; o assunto
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foi discu�do, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Quarto Item de Pauta. Escolha dos novos membros do Conselho de Usuários do
Laboratório Didá�co. A Prof.ª Patrícia informou que os professores que ministram disciplinas experimentais devem estar na Comissão. Foram sugeridos os
professores Robinson e Antonio como �tulares e Francisco como suplente; colocado em votação, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
às onze horas e oito minutos a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Aline Cris�na Helfenstein, secretária ad hoc, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

LISTA DE PRESENTES

Prof. Antônio Francisco Cardozo

Prof. Carlos Mergulhão Júnior

Prof. Francisco de Assis Pinto Cândido

Prof. João Ba�sta Diniz

Disc. Joel Pedro Alves Araujo (AUSENTE)

Prof. Marco Polo Moreno de Souza (AUSENTE)

Prof. Marconi Henrique Xavier da Costa (AUSENTE)

Prof. Queila da Silva Ferreira

Prof. Quesle da Silva Mar�ns (afastamento)

Prof. Patrícia Matos Viana de Almeida

Disc. Rhakny Patryky Peixoto Araujo (AUSENTE)

Prof. Ricardo de Sousa Costa

Prof. Robinson Viana Figueroa Cadillo

Prof. Vanessa Delfino Kegler

Prof. Walter Trennepohl Júnior

Téc. Adm. Aline Cris�na Helfenstein

 

Documento assinado eletronicamente por ALINE CRISTINA HELFENSTEIN, Técnico Administra�vo, em 09/05/2019, às 10:23, 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 09/05/2019, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por ROBINSON VIANA FIGUEROA CADILLO, Docente, em 09/05/2019, às 11:46, 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 PATRICIA MATOS VIANA DE ALMEIDA, Chefe de Departamento, em 09/05/2019, às 15:36, 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 FRANCISCO DE ASSIS PINTO CANDIDO, Docente, em 10/05/2019, às 12:13, 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 CARLOS MERGULHAO JUNIOR, Docente, em 10/05/2019, às 17:26, 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, Docente, em 11/05/2019, às 08:02, 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 11/05/2019, às 09:50, 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 QUEILA DA SILVA FERREIRA, Docente, em 13/05/2019, às 09:26, 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, Vice-Chefe de Departamento, em 13/05/2019, às 10:44, 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 14/05/2019, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0127163 e o código CRC 83B90208.
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