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No dia 16/03/2016, às 14h, na Sala 204 do Campus Caçapava do Sul, reuniram-se os
integrantes da Comissão do Curso de Geofísica: Professores Alexandre Bonatto,
Anelise Marlene Schmidt, Everton Frigo, Felipe Caron, Felipe Guadagnin, Júlio Cesar
Mendes Soares, Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Mario Jesus Thomas
Rosales, Maximilian Fries, Miguel Guterres Carminatti, Moises Razeira, Tiago Rafael
Gregory, Vinicius Matté, Vitalino Cesca Filho e a Representante Técnica
Administrativa Patrícia de Freitas Ferreira. O professor Everton abriu a reunião
apresentando os pontos de pauta, entre os quais os pontos 3 e 4 tiveram sua inclusão
aprovada no início da reunião: 1. Apresentação da Comissão de Curso de Geofísica
2016/1; 2. Aprovação dos Planos de Ensino 2016/1; 3. Inclusão de Pauta: alteração do
número máximo de orientandos por orientador de TCC; 4. Inclusão de Pauta:
constituição da Comissão Especial de Seleção para a seleção do Bolsista da SBGf; 5.
Informes da Coordenação do Curso de Geofísica; 6. Informes do NDE do Curso de
Geofísica; 7. Definição de prioridades para a compra de material permanente 2016; 8.
Realização da Semana Acadêmica do Curso de Geofísica 2016; 9. Criação do
Laboratório de Instrumentação Geofísica; 10. Assuntos Gerais. A seguir iniciaram-se as
discussões sobre cada um dos pontos de pauta. 1. Apresentação da Comissão de
Curso de Geofísica 2016/1: O Coordenador do Curso realizou a apresentação da
Comissão deu boas-vindas aos membros da Comissão. 2. Aprovação dos Planos de
Ensino 2016/1: Todos os planos de ensino foram aprovados por unanimidade. O
professor Everton alertou que todos os planos de ensino deverão estar finalizados no
sistema GURI até o dia 19/03. 3. Alteração do número máximo de orientandos por
orientador de TCC: Considerando que o número de estudantes matriculados no TCC I
neste semestre será alto, a comissão discutiu a possibilidade do aumento do número
máximo de orientandos por orientador de dois para três. Este aumento foi aprovado por
unanimidade pelos presentes na reunião. 4. Inclusão de Pauta: constituição da
Comissão Especial de Seleção para a seleção do Bolsista da SBGf: A Comissão
aprovou, por unanimidade, a constituição Comissão Especial de Seleção que será
formada pelos docentes Moises Razeira e Reginaldo Afonso e pelo representante
discente na Comissão de Curso de Geologia, estudante Bruno Nunes Machado. 5.
Informes da Coordenação do Curso de Geofísica: O professor Everton informou que
até o momento, aproximadamente trinta estudantes haviam confirmado a matrícula no
Curso de Geofísica, restando então em torno de dez vagas não preenchidas. Também, o
professor Everton informou que está trabalhando para finalizar as atas das reuniões
anteriores, que estão em atraso, e em breve submetere-las para aprovação desta
Comissão. Adicionalmente, o professor Everton solicitou aos membros da Comissão de
Curso que divulguem a eleição para Representante Discente na Comissão de Curso,
visto que o cargo se encontra vago. 6. Informes do NDE do Curso de Geofísica: Os
representantes do NDE informaram que realizam a primeira reunião anual do Núcleo.
Nesta primeira reunião foi discutido o desligamento do professor José Pedro Rebés
Lima em função do seu afastamento do Campus. Ficou acordado que o NDE entrará em
contato e irá aguardar uma manifestação oficial do professor José Pedro sobre o assunto
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em questão. Os representantes do NDE também enfatizaram as mudanças na forma de
avaliação dos TCC, que será implementada pela primeira vez no semestre 2016/1. 7.
Definição de prioridades para a compra de material permanente 2016: A Comissão
de Curso aprovou por unanimidade como prioridades principais para a compra de
material permanente 2016 a aquisição do software Oasis, do inversor de corrente
elétrica e do carregador de bateria. Como prioridade secundária foi aprovada por
unanimidade a aquisição do software ArcGIS. 8. Realização da Semana Acadêmica
do Curso de Geofísica 2016: O NDE manifestou forte preocupação com a não
realização da Semana Acadêmica da Geofísica em 2015 e, dada a importância deste
evento para a Comunidade Acadêmica, disponibilizou-se para auxiliar na organização
da Semana Acadêmica 2016. A Comissão de Curso aprovou por unanimidade que o
NDE trabalhe na organização da Semana Acadêmica em parceria com os estudantes. 9.
Criação do Laboratório de Instrumentação Geofísica: O professor Marcus Vinicius,
presidente do NDE da Geofísica, apresentou uma carta na qual propõe a criação do
Laboratório de Instrumentação Geofísica (LIG). Entre as justificativas para criação do
LIG destacam-se o fato de que os equipamentos geofísicos geralmente necessitam
acondicionamento especial, manutenção e cuidados constantes e são muito caros sendo
alguns avaliados em mais de R$ 100.000,00. A Comissão de Curso aprovou por
unanimidade a necessidade de criação do LIG e solicitou o encaminhamento desta
demanda para a Coordenação Acadêmica. 10. Assuntos Gerais: Não foram incluídos
assuntos gerais nesta Reunião. Encerrada a reunião, eu, Everton Frigo, lavrei a presente
ata, que depois de lida e aprovada vai por mim assinada e pelos membros da Comissão
do Curso de Geofísica.
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