
Relatório de Gestão 2022 da Chefia de departamento de Física de Ji-Paraná 

  

Dimensão 1 – Organização didático-pedagógica 

PROBLEMA AÇÕES CONCRETAS CRONOGRAMA INDICATIVOS 

Promoção a atividades de acolhimento aos 
estudantes 

Aula inaugural com a apresentação dos 
professores do departamento e 
esclarecimento aos iniciantes sobre o 
departamento 

  

 Não executado por força da RESOLUÇÃO Nº 187, 
DE 20 DE MARÇO DE 2020 20/03/2020 Art. 1º 
Suspender o calendário acadêmico letivo para o ano 
de 2020, aprovado pela resolução 
150/2019/CONSEA (0304314), de 20/03/2020 até o 
encerramento das medidas sanitárias relacionadas 
ao (COVID19). 
 

Continuar com as atividades de nivelamento para a 
graduação iniciado na gestão anterior 

Elaboração de cronograma para 2020 
Encaminhamento reunião departamental, 
para sugestão 

Reunião Ordinária de março 2020 

Não executado por força da RESOLUÇÃO Nº 187, 
DE 20 DE MARÇO DE 2020 20/03/2020 Art. 1º 
Suspender o calendário acadêmico letivo para o ano 
de 2020, aprovado pela resolução 
150/2019/CONSEA (0304314), de 20/03/2020 até o 
encerramento das medidas sanitárias relacionadas 
ao (COVID19). 

Promoção da divulgação do curso     

 Não executado por força da Nota de Esclarecimento 
da Reitoria de 30 04 2020 – com a Suspensão de 
qualquer atividade remota ou presencial  
 

Implantação do grupo de estude em robótica 
Encaminhar ofício ao diretor do Campus 
pedindo espaço de trabalho  

2020 

 Não executado por força da Nota de Esclarecimento 
da Reitoria de 30 04 2020 – com a Suspensão de 
qualquer atividade remota ou presencial  
 

Despertar o interesse dos alunos no conhecimento e 
observações astronômicas 

Construção de um telescópio Gregoriano 
com a participação de alunos e apresentar 
nos eventos promovidos pelo departamento 

Protótipo inicial já desenvolvido 
em 2019 

Foi elaborado um projeto de pesquisa cadastrado 
junto ao grupo de pesquisa Estrutura da Matéria e 
Física Computacional no SIGAA Código: PVC84-



como a semana da Física. 2020, tendo como coordenador o professor Antônio 
Francisco Cardozo e a participação do aluno 
Lindonil como voluntário. 
O desenvolvimento do projeto esta em execução, 
mas sofreu atraso devido a Pandemia. 
 
 
 

Participação da Semana pedagógica iniciada na 
gestão anterior 

Discussão nas reuniões de NDE e do 
Departamento 

Definir em reuniões a data do 1º 
encontro 2020 

Não executado por força da Nota de Esclarecimento 
da Reitoria de 30 04 2020 – com a Suspensão de 
qualquer atividade remota ou presencial  
 

Promover junto ao NDE a Auto avaliação do curso     

Ata de 10/03/2020 Avaliação interna do Curso: 
Assim ficou acordado em estudar os formulários de 
avaliação para depois solicitar acesso a Porto 
Velho. Item 2. Reestruturação do Plano Pedagógico 
do curso de Física Licenciatura 
 
Proposta de estimular o prazo de uma semana para 
as sugestões de melhoras por parte dos membros do 
NDE. Nova marcou-se reunião para dia 17/03/20. 
Item 3. Reestruturação do Plano Pedagógico do 
curso de Física Bacharelado 

Aproveitamento de Disciplinas nos cursos 
oferecidos pelo Departamento 

Propor ao NDE a elaboração de uma grade 
de equivalência Para facilitar o 
aproveitamento de disciplinas entre os 
cursos oferecidos pelo departamento 

2020 
Foi elaborada uma Tabela de aproveitamento de 
disciplinas: Grade de 2006 para Grade 2019 Processo 
999119639.000152/2019-39 

Segundo o parecer PROCESSO(S) N.º(S): 
23001.000319/2001-10 N.º: CNE/CES 1.304/2001 
aprovado no CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO sobre Diretrizes Curriculares para os 
cursos de Física a formação deve ter uma carga 
horária de cerca de 2400 horas distribuídas, 
normalmente, ao longo de quatro anos 

Proposta junto ao NDE a reformulação do 
projeto pedagógico do curso de Física 
conforme o parecer aprovado para reduzir a 
carga horária do curso de Licenciatura em 
Física para 2400 

2020 

Ata de 17/03/20. Item 3. Reestruturação do Plano 
Pedagógico do curso de Física Bacharelado: 
 
Ata de 16 04 2020 do NDE Processo encaminhado 
aos NDEs solicitando a atualização dos PPCs 



Dimensão 2 – Corpo docente 

O continuação do Plano de Gestão foi interrompido por força da RESOLUÇÃO Nº 187, DE 20 DE MARÇO DE 2020 20/03/2020 Art. 1º Suspender o calendário acadêmico letivo para o 
ano de 2020, aprovado pela resolução 150/2019/CONSEA (0304314), de 20/03/2020 até o encerramento das medidas sanitárias relacionadas ao (COVID19). 

  

Prof. Me. Antonio Francisco Cardozo 
Departamento de Física da UNIR de Ji-Paraná  

10/10/2022  

  

  

  


