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Aos dois dias do mês de Outubro de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte minutos na sala de 1 

reuniões do prédio administrativo, se reuniram os senhores membros do conselho, conforme 2 

assinaturas na Lista de Presença em anexo, que passa a fazer parte integrante desta ata, visto 3 

que os conselheiros foram convocados em tempo hábil através de convocação por e-mail 4 

datado de 28/09/2018 para reunião ordinária. A reunião foi secretariada pelo TAE Marconi, 5 

secretário ad hoc, e presidida pela Chefa de Departamento, Prof. Patrícia Matos Viana de 6 

Almeida, que deu início à reunião com os informes: 1) A Prof.ª Patrícia informou sobre o 7 

cadastramento de férias no SIGAA, novo sistema de gestão acadêmica; 2) Informou também 8 

que o trâmite de processos será gerido pelo sistema SEI, que está sendo implementado e 9 

dependerá de constante acesso por parte dos servidores técnicos e professores; 3) O processo 10 

de institucionalização do Laboratório de Física Aplicada – LFA foi aprovado dia 12/09/2018, 11 

conforme portaria nº 064/2018/PROPESQ; 4) Já foi encaminhada documentação solicitando a 12 

contratação dos professores substitutos para o DEFIJI; 5) O novo chefe do DEINTER, Prof. Kécio 13 

está solicitando um professor para ministrar uma disciplina de física na corrente etapa. Às 9:40 14 

pediram assento os conselheiros Ricardo, Guilherme e Walter, sendo aprovado por 15 

unanimidade; 6) A acadêmica Fabrícia Dias Barbosa esteve presente no Gabinete do DEFIJI dia 16 

01/10/2018 solicitando atendimento e avaliação especial para disciplina de Trabalho de 17 

Conclusão de Curso, alegando problemas neurológicos e dificuldade para elaboração do 18 

trabalho. Assim, foi colocado que, após a referida acadêmica trazer laudo médico que 19 

comprove sua condição, o conselho se reunirá para definir a melhor estratégia; 7) O prof. 20 

Marco Polo informou que um raio queimou uma placa-mãe de auto desempenho de um 21 

computador do Projeto “Mistura paramétrica em vapor atômico: Cálculos computacionais 22 

implementados em unidades gráficas de processamento”, financiado pelo CNPq; 8) Foi 23 

solicitado aos usuários dos Laboratórios do Bloco 11 que evitem deixar as grades abertas após o 24 

uso; foi falado da necessidade de reposição de lâmpadas e instalação de fitas antiderrapantes 25 

nas escadas e corredores do referido prédio. Inclusão de pauta: Não houve inclusões. Assim, 26 

seguiu-se a reunião pelos itens de pauta. Item 1 – Arquivamento do Processo 27 

23118.001608/2007-14: O referido processo tratava de alterações do PPC do curso de 28 

Licenciatura em Física, tendo tramitado sem aprovação nas instâncias cabíveis. Após leitura do 29 

último despacho do processo, foi proposto o seu arquivamento, que foi aprovado por 30 

unanimidade. Item 2 – Proposta para novo PPC do curso: Prof. Walter abordou a necessidade 31 

de atenção ao curso de Bacharelado em Física, pois o mesmo tem constantemente baixo índice 32 

de ingresso. Ele sugere a elaboração de uma PPC que tenha uma base comum de disciplinas de 33 

Física e que em determinado período, o curso se divida em duas ênfases (Licenciatura e 34 

Bacharelado). Em deliberação, foi proposto que o NDE consulte legislação e elabore proposta 35 

de grade que permita esta configuração. Em votação, a proposta foi aprovada por 36 

unanimidade. Item 3 – Regimento interno do Laboratório de Física integrada “Cesar Lattes” – 37 

LIFIB: retirado de pauta. Item 4 – Convalidação da errata da ata da reunião ordinária de 38 

14/08/2018: A errata foi lida e, em votação, foi aprovada por unanimidade. Item 5 – 39 

Convalidação da Ata da reunião extraordinária de 18/09/2018: A ata foi previamente 40 

encaminhada por e-mail para eventuais correções e, em votação, foi aprovada por 41 

unanimidade. Item 6 – Processo 662/SERCA/2018 – Aproveitamento de Disciplinas – Ronaldo 42 

Adriano do Nascimento: O relator deu parecer favorável. Em votação, o aproveitamento foi 43 

aprovado por unanimidade. Item 7 – Processo 574/SERCA/2018 – Aproveitamento de 44 

Disciplinas – Elaina Barboza: O relator deu parecer favorável. Em votação, o aproveitamento 45 

foi aprovado por unanimidade. Item 8 – Processo 702/SERCA/2018 – Aproveitamento de 46 

Disciplinas – Leila de Souza de Oliveira: O relator deu parecer favorável. Em votação, o 47 
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aproveitamento foi aprovado por unanimidade. Item 9 – Processo 701/SERCA/2018 – 48 

Aproveitamento de Disciplinas – Janaira Luiza Vieira Araujo: O relator deu parecer favorável. 49 

Em votação, o aproveitamento foi aprovado por unanimidade. Item 10 – Processo 705 50 

SERCA/2018 – Aproveitamento de Disciplinas – Gladimir Kohnlein: Item retirado de pauta pelo 51 

relator. Item 11 – Processo 689/SERCA/2018 – Aproveitamento de Disciplinas – Aricson Garcia 52 

Lopes: O Processo tratava do aproveitamento de 11 disciplinas. O relator deu parecer favorável 53 

a 10 disciplinas e parecer contrário ao aproveitamento de Calculo II (AMB12) para Calculo 54 

Integral (DEJ30092). O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item 12 – Processo 55 

700/SERCA/2018 – Aproveitamento de Disciplinas – Guilherme Aparecido da Silva Felício: O 56 

relator deu parecer favorável. Em votação, o aproveitamento foi aprovado por 11 votos 57 

favoráveis e uma abstenção do conselheiro Guilherme. Item 13 – Aprovação do Plano de Pós-58 

Graduação e Capacitação Docente. O plano de capacitação foi elaborado pelo TAE Marconi e 59 

apresentado ao conselho. Foram propostas alterações e, aberta votação, o plano de 60 

capacitação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 61 

encerrada às onze horas e eu, Marconi Henrique Xavier da Costa, secretário ad hoc, lavrei a 62 

presente ata que segue com a lista de presentes assinada por mim e pelos membros presentes 63 

do conselho.  64 

Disc. Alex Bonfim Siqueira________________AUSENTE _______________________________  

Prof. Antônio Francisco Cardozo __________________________________________________  

Prof. Carlos Mergulhão Júnior_____________AUSENTE _______________________________  

Prof. Francisco de Assis Pinto Cândido _____________________________________________  

Disc. Guilherme Aparecido da Silva Felício __________________________________________  

Prof. João Batista Diniz _________________________________________________________  

Prof. Marco Polo Moreno de Souza _______________________________________________  

TAE Marconi Henrique Xavier da Costa ____________________________________________  

Prof. Queila da Silva Ferreira _____________________________________________________  

Prof. Quesle da Silva Martins ______________AFASTAMENTO _________________________  

Prof. Patrícia Matos Viana de Almeida _____________________________________________  

Prof. Ricardo de Sousa Costa ____________________________________________________  

Prof. Robinson Viana Figueroa Cadillo _____________________________________________  

Prof. Vanessa Delfino Kegler _____________________________________________________  

Prof. Walter Trennepohl Júnior ___________________________________________________  


