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Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às nove horas 1 

quinze minutos, reuniram-se, na sala de reuniões do Bloco Administrativo os 2 

senhores membros conforme assinaturas na Lista de Presença, que passa a 3 

fazer parte integrante desta ata, visto que foram convocados em tempo hábil 4 

conforme disposto no art. 9º, § 1º do Regimento Interno do DEFIJI. Dando 5 

início à reunião, o servidor Marcelino Pereira da Silva secretariou a reunião sob 6 

a presidência da chefa de departamento, Profª. Patrícia Matos Viana de 7 

Almeida. Informes: 1) A Profª Patrícia informa através da leitura da Solicitação 8 

de Auditoria nº 017/2017 demandas a serem informadas a AUDIN pelos NDEs 9 

sobre participação discente na elaboração de PPCs. 2) Informa também sobre 10 

os pedidos de disciplinas especiais que devem ser protocolados na SERCA e 11 

formalizado processo conforme datas no Calendário Acadêmico 2018; 3) Prof. 12 

Carlos informa do sucesso da XI Semana da Física e parabeniza a equipe que 13 

compôs a organização do evento; 4) Prof. João Batista informa a publicação da 14 

Portaria de nomeação de Diretor e Vice Diretor do campus e agradece o apoio 15 

em seu nome e em nome do Prof. João Gilberto; 5) A professora Vanessa 16 

informa estar com duas orientações, uma na licenciatura e outro no bacharel 17 

com previsão de defesa no final do segundo semestre de 2018; 6) O professor 18 

Robinson informa que está cumprindo os sábados letivos. Também informa que 19 

o servidor TAE Marconi não está desempenhando atividades no Laboratório 20 

Didático devido as atividades configurarem desvio de função e entende que a 21 

chefia deve tomar providencias. A professora Patrícia esclarece que será 22 

convocada uma reunião de trabalho para tratar do assunto; 9) A professora 23 

Queila informa que está concorrendo edital da CAPES para recursos de 24 

eventos e estão preliminarmente aprovados para recursos previstos de 28 mil 25 

reais e que a próxima semana da física será realizada no primeiro semestre de 26 

2018 para utilização deste recurso e prestação de contas. 10) O TAE Marconi 27 

informa que amanhã iniciará as avaliações discentes; O professor Marco Polo 28 

informa que teve projeto aprovado no Programa de Apoio ao Pesquisador 29 

Rondoniense (PQR) - CHAMADA FAPERO Nº. 003/2017 com o projeto 30 

“Mistura paramétrica de quatro ondas em vapor atômico: cálculos 31 

computacionais implementados em unidades gráficas de processamento.” 32 

Passando para inclusão, aprovado o item 9) Proposta de curso de 33 

nivelamento. Aprovado por unanimidade. Passando para os itens: Item 1) 34 

Processo 23118.003968/2017-22 – Credenciamento de professor. 35 

Interessado Patrícia Matos Viana de Almeida. Relator Marconi Henrique 36 

Xavier da Costa.  Lido e votado o Parecer Favorável e aprovado por 37 

unanimidade pelo Conselho. Item 2) Processo 0381/SERCA/2017 – 38 

Interessado Rodrigo Fernandes de Souza. Relator Marconi Henrique Xavier 39 

da Costa. Lido e votado o Parecer Desfavorável e aprovado por unanimidade 40 

pelo Conselho. Item 3) Demandas do DEFIJI ao PDI: É apresentada a 41 

consolidação das propostas realizadas pelos docentes e efetuado ajustes. Em 42 

seguida é colocado em votação e aprovado por unanimidade pelo Conselho. 43 

Às 10h30min o conselheiro Marconi informa que precisa se retirar da reunião 44 

para uma consulta previamente agendada e convoca o suplente Marcelino para 45 

continuar a representação técnica na reunião. Item 4) Processo 46 

23118.003962/2017-55. Plano Anual de Capacitação Docente. Relator: prof. 47 

Ricardo de Sousa Costa. Lido o parecer favorável e aprovado por 48 

unanimidade pelo Conselho. Item 5)  Vagas ociosas: A professora Patrícia se 49 

desculpa e informa que o item será a titulo de informes pois recebeu a 50 
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informação apenas ontem que não seria necessário deliberação do Conselho 51 

na matéria. Item 6) Disciplinas sem professores: A professora Patrícia 52 

informa que as disciplinas de Matemática Básica, Introdução a Geometria 53 

Analítica e Vetorial, Metodologia Científica, Calculo Integral estão sem 54 

professores pois houve negativa dos Departamentos solicitados para 55 

ministrarem estas disciplinas. Diante disto, o Conselho delibera que seja feita 56 

uma consulta novamente com alguns departamentos condicionando a liberação 57 

de professores do DEFIJI conforme liberem também seus professores e que 58 

em reunião extraordinária seja feita a redistribuição destas disciplinas aos 59 

docentes do DEFIJI. Item 7) Planos de ensino 2018/1. Foram apresentados 60 

os planos de ensino das seguintes disciplinas: João Batista (DEJ30124, 61 

DEJ30379); Patrícia (DEJ30126, DEJ30375, DEJ30152); Carlos (DEJ30084, 62 

DEJ30095,DEJ30080); Queila (DEJ30378); Robinson (DEJ30153, DEJ30256); 63 

Antonio (DEJ30083, DEJ30154, DEJ30152); Marco Polo (DEJ30396, 64 

DEJ30091); Walter (DEJ30097, DEJ30397); Vanessa (DEJ30376, DEJ30398). 65 

A professora Patrícia enfatizou o envio por email e formato PDF para 66 

publicação no site em atendimento às normas vigentes. Colocados em votação 67 

foram aprovados por unanimidade. Item 8) Processo 0426/SERCA/2017 – Teo 68 

Victor Resende da Silva. A professora Patrícia e o secretário do DEFI 69 

Marcelino esclarecem o caso: O aluno requereu correção dos nomes das 70 

disciplinas no seu histórico, que constavam como Optativa I, Optativa II e 71 

Optativa III, mas deveriam ser as disciplinas obrigatórias Estágio em pesquisa 72 

I, Educação das Relações Étnico-raciais e Estágio em pesquisa II, 73 

respectivamente. Conforme o pedido e o PPC vigente e disponibilizado no site 74 

do DEFIJI, havia procedência no pedido. Contudo, a SERCA argüiu que não 75 

poderia alterar sem uma autorização clara e objetiva da chefia informando a 76 

alteração, conforme se demonstra os despachos no processo. Diante do caso, 77 

o servidor Marcelino, ao consultar o processo do PPC físico, identificou que 78 

havia um despacho a ser cumprido ainda no primeiro semestre de 2014 79 

exarado pela PROGRAD que enviasse o PPC do curso de Física Bacharelado 80 

2014 para a SERCA para que a mesma efetuasse a atualização de Grade 81 

Curricular no sistema SINGU. Assim, procedeu a verificação junto a SERCA se 82 

este despacho havia sido cumprido, onde recebeu a informação de que a 83 

SERCA não recebeu o PPC 2014 para cumprimento do despacho da 84 

PROGRAD. Em contato com o Chefe pro tempore do DEFIJI, o professor 85 

Ricardo, a par do ocorrido, disse também que não sabia desta pendência. 86 

Assim, após a posse da atual chefe do DEFIJI, o servidor Marcelino apresentou 87 

a questão e a mesma convocou uma reunião com o secretário da SERCA, o 88 

Técnico Carlos, a TAE Alessandra, o Servidor Marcelino e o Diretor do campus 89 

professor João Gilberto para analisar a questão. Após as discussões foi 90 

apresentado pelo secretário Carlos que a grade aprovada pelo PPC 2014 91 

possui códigos de disciplinas gerados pelo sistema SINGU e que a migração 92 

do aluno não poderia ser feita de forma simples, por não ter a competência de 93 

fazê-la. Também informou que o PPC 2014 não previu as equivalências, o que 94 

poderia solucionar o caso. Assim, foi deliberado que a situação, pela 95 

complexidade e gravidade, deveria ser apresentada ao Conselho de 96 

Departamento para que apresentasse uma solução ao caso do aluno Teo Victor 97 

a priori e outra solução para os outros alunos que desde 2014 estão cursando, 98 

no SINGU, as disciplinas da grade curricular 2010. Após discussões foi 99 

apresentada a proposta de que seria encaminhado um documento a SERCA 100 
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autorizando corrigir o histórico do aluno Teo Victor conforme sua solicitação e 101 

encaminhar para a PROGRAD que se manifeste quanto como resolver a 102 

questão de migração dos demais alunos que cursaram a grade curricular de 103 

2010 para a grade curricular de 2014. Colocado em votação, foi aprovado pro 104 

unanimidade. Item 9) Proposta de curso de nivelamento. A professora 105 

Patrícia informa que existe um problema em que todos os departamentos do 106 

campus estão enfrentando com o baixo rendimento dos alunos ingressantes 107 

nas disciplinas básicas dos cursos na área de exatas e estão discutindo como 108 

solução a necessidade de implantação dos cursos de nivelamento. Apesar de 109 

estar previsto no novo PPC da Licenciatura em Física em tramite, ela explica 110 

que precisamos para a próxima incursão de alunos um a solução. Após 111 

discussões, foi apresentada pela professora Patrícia a proposta de 112 

recomposição da comissão anterior que, com a saída do professor Quesle para 113 

o doutorado, ficaram prejudicados os andamentos. Assim, propôs a criação de 114 

um curso de nivelamento na modalidade de extensão, apresentando exemplos 115 

de outras iniciativas nesse sentindo, e recompondo a comissão com o 116 

professor Carlos Mergulhão como coordenador do curso de extensão e o 117 

professor Antonio como vice coordenador. Colocado em votação. Aprovado por 118 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h00min 119 

e eu, Marcelino Pereira da Silva, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que 120 

segue assinada por mim e pelos membros presentes do conselho. 121 
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