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No dia 12/03/2015, às 18h, na Sala 204 do Campus Caçapava do Sul, reuniram-se os
integrantes da Comissão do Curso de Geofísica: Professores Everton Frigo, Marcus
Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Aline Lopes Balladares, Anelise Marlene Schmidt,
Cristiane Herida Gomes, Everton João Agnes, Felipe Caron, Felipe Guadagnin, José
Pedro Rebés Lima, Marco Antonio Fontoura Hansen, Marcos Frichembruder,
Maximilian Fries, Miguel Guterrez Carminatti, Moises Razeira, Reginaldo Fabiano da
Silva Afonso, Vinicius Matté, Vitalino Cesca Filho, a Representante Técnica
Administrativa Patrícia de Freitas Ferreira e o Representante Discente Oziel Souza de
Araújo. Na reunião o professor Everton Frigo se apresentou como novo Coordenador do
Curso de Geofísica, tendo como Coordenador Substituto o professor Marcus Vinicius.
Foram mencionados alguns pontos relacionados com os Memorandos da PROGRAD
10/2015, que trata da evasão e retenção, 19/2015 que trata da recepção dos calouros nos
Cursos de Graduação e, 22/2015 que trata das instruções para preenchimento dos dados
acadêmicos no sistema GURI. O professor Everton salientou que os docentes devem
discutir os planos de ensino com os estudantes e após realizar o lançamento no GURI,
nas primeiras semanas de aula. Após a finalização do plano de ensino, o diário de classe
deve ser preenchido e finalizado em no máximo sete dias após a realização de cada aula.
Posteriormente, foram discutidos os critérios a serem utilizados para a seleção do
estudante para receber a bolsa de Iniciação Científica fornecida pela Sociedade
Brasileira de Geofísica. Ficou acertado que o peso atribuído ao Histórico Escolar do
candidato será de 80% da nota total e que participações em eventos científicos
juntamente com apresentações de trabalhos, participação em artigos científicos e
realização de estágios em empresas que atuam na área de Geociências terão peso de
20% da nota final do candidato. O documento que instrui o Processo Sletivo, intitulado
“Informativo do Curso de Geofísica – 01/2015” foi aprovado por unanimidade. Na
reunião também foi definida a Comissão Especial de Seleção responsável pela seleção
do estudante que receberá o Bolsa da SBGf. Esta é constituída pelos professores
Reginaldo Fabiano da Silva Afonso, Vinicius Matté e pelo discente Vinicius Luiz da
Silva. Após, foi definido que os professores Marcus Vinicius e Miguel serão os
responsáveis pelas componentes curriculares TCC I e TCC II ofertadas no primeiro
semestre de 2015. Ficou acertado também, que a partir deste semestre será realizado um
rodízio entre os responsáveis pelas disciplinas de TCC, sendo que cada um ocupará esta
posição por dois semestres consecutivos. Além disso, no segundo semestre de 2015,
outro professor deverá substituir o professor Marcus Vinicius. O professor Miguel
permanecerá até o final de 2015. Discutiu-se também o número máximo permitido de
orientandos de TCC da Geofísica por docente, sendo definido que, para 2015, o máximo
é de três orientações. A professora Aline informou que neste semestre existe uma
semana prevista no calendário acadêmico, entre 8 e 13 de junho, para a realização das
semanas acadêmicas dos cursos de graduação. O professor Marco comentou que, dada a
dificuldade de espaço físico no campus, é interessante que todos os cursos do Campus
Caçapava do Sul realizem duas semanas acadêmicas em conjunto, na forma de uma
semana acadêmica integrada. Esta foi recebida positivamente por todos os presentes.
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Depois, o professor Maximilian comentou sobre a importância da utilização da Sala 108
pelos professores e estudantes do curso de Geofísica. Atualmente, a mesma está divida
sendo uma parte ocupada pelo Laboratório de Análise de Sinais Geofísicos, que se
encontra em fase de instalação, e outra, pelo Laboratório de Geofísica Aplicada, onde
diversos projetos de pesquisa e extensão vem sendo desenvolvidos desde 2013. O
professor Maximilian enfatizou que estes dois laboratórios, muito importantes para o
curso de Geofísica, devem ser oficializados na estrutura do Campus. Encerrada a
reunião, eu, Felipe Guadagnin, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai
por mim assinada e pelos membros da Comissão do Curso de Geofísica.

_______________________________
Everton Frigo

________________________________
Maximilian Fries

________________________________
Marcus Vinicius Aparecido Gomes de
Lima

________________________________
Miguel Guterrez Carminatti

________________________________
Aline Lopes Balladares
________________________________
Anelise Marlene Schmidt
________________________________
Cristiane Herida Gomes
________________________________
Everton João Agnes
________________________________
Felipe Caron
________________________________
Felipe Guadagnin

_______________________________
Moises Razeira
________________________________
Oziel Souza de Araújo
________________________________
Patrícia de Freitas Ferreira
________________________________
Reginaldo Fabiano da Silva Afonso
________________________________
Vinicius Matté
________________________________
Vitalino Cesca Filho

________________________________
José Pedro Rebés Lima
________________________________
Marco Antonio Fontoura Hansen
________________________________
Marcos Frichembruder

2

