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CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

COMISSÃO DO CURSO DE GEOFÍSICA 

ATA 02/2016 

 

No dia 13/04/2016, às 14h, na Sala 204 do Campus Caçapava do Sul, reuniram-se os 

integrantes da Comissão do Curso de Geofísica: Professores Alexandre Bonatto, 

Cristiane Heredia Gomes, Everton Frigo, Felipe Caron, Felipe Guadagnin, Júlio Cesar 

Mendes Soares, Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Mario Jesus Thomas 

Rosales, Maximilian Fries, Moises Razeira, Osmar Francisco Giuliani, Reginaldo 

Fabiano da Silva Afonso, Tiago Rafael Gregory, Vinicius Matté, e Vitalino Cesca Filho. 

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. Resultado do 

Processo Seletivo de Bolsista SBGf 2016; 2. Definição de lista de Componentes 

Curriculares que poderão ser oferecidas como Oferta Especial para prováveis 

formandos; 3. Informes sobre a realização da Semana Acadêmica da Geofísica 2016; 4. 

Apresentação da nova Equipe e sobre o desenvolvimento da proposta de criação da 

Empresa Júnior da Geofísica; 5. Apresentação do Presidente do Diretório Acadêmico da 

Geofísica e propostas de ações conjuntas com a Coordenação do Curso; 6. Informes 

sobre componentes curriculares que estão sendo ofertadas pela primeira vez em razão da 

mudança no PPC; 7. Assuntos Gerais. A seguir iniciaram-se as discussões sobre cada 

um dos pontos de pauta. 1. Resultado do Processo Seletivo de Bolsista SBGf 2016: O 

Coordenador do Curso de Geofísica, Prof. Éverton Frigo divulgou o resultado do 

processo seletivo que selecionou o Bolsista SBGf 2016. O primeiro classificado foi o 

estudante Saulo Aparecido da Silva Correa, a segunda classificada foi a estudante 

Jessica Nascimento da Silva, a terceira classificada foi a estudante Marieli Machado 

Zago e, a quarta classificada foi a estudante Alane Neves Barbosa. 2. Definição de lista 

de Componentes Curriculares que poderão ser oferecidas como Oferta Especial 

para prováveis formandos: O professor Everton informou aos demais membros da 

Comissão de Curso que a Comissão Local de Ensino havia deliberado que os 

deferimentos de solicitações de Oferta Especial para prováveis formandos estarão 

condicionados a: (i) a carga horária total do semestre não pode passar da máxima 

permitida para o curso de acordo com o PPC; (ii) não podem ser oferecidas 

componentes curriculares que tenham carga horária prática. O professor Everton 

solicitou aos representantes das áreas que apresentem, assim que possível, uma lista de 

componentes curriculares que satisfaçam a condição (ii) e que as áreas consideram que 

podem ser oferecidas na modalidade Oferta Especial para provável formando. 3. 

Informes sobre a realização da Semana Acadêmica da Geofísica 2016: Os 

representantes do NDE informaram que estão realizando reuniões com o grupo de 

estudantes da Geofísica que está organizando a Semana Acadêmica 2016. Nestas 

reuniões estão sendo discutidas a forma de realização do Evento, as datas e a 

programação. 4. Apresentação da nova Equipe e sobre o desenvolvimento da 

proposta de criação da Empresa Júnior da Geofísica: As estudantes Alane Neves 

Barbosa e Jéssica Nascimento de Lima apresentaram a nova equipe que está trabalhando 

na proposta de criação da Empresa Júnior. Ficou acordado que a equipe da Empresa 

Júnior submeterá, na próxima reunião da Comissão de Curso, uma proposta de texto 

para o Estatuto da Empresa Júnior. Também, os estudantes informaram que farão uma 
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reunião com a direção do Campus para discutir a possibilidade de cedência de um 

espaço para o estabelecimento da Empresa Júnior. 5. Apresentação do Presidente do 

Diretório Acadêmico da Geofísica e propostas de ações conjuntas com a 

Coordenação do Curso: O acadêmico Paulo Roberto dos Santos foi apresentado como 

presidente do Diretório Acadêmico da Geofísica. O professor Everton informou que 

estará trabalhando, em parceria com o diretório acadêmico, em ações de divulgação do 

Curso de Geofísica. O estudante Paulo ressaltou que é de interesse dos estudantes que 

sejam disponibilizadas mais oportunidades de monitorias de ensino em componentes 

curriculares específicas da área de Geofísica. 6. Informes sobre componentes 

curriculares que estão sendo ofertadas pela primeira vez em razão da mudança no 

PPC: Foram discutidas possíveis melhorias no texto do PPC do Curso, no que diz 

respeito ao método de avaliação dos TCCs. O professor Mario sugeriu modificar a 

forma da avaliação de recuperação, inicialmente prevista como uma prova escrita, para 

uma segunda apresentação. O professor Maximilian sugeriu que a divulgação das notas 

finais do TCC estivesse condicionada a apresentação da versão corrigida dos textos, de 

acordo com as sugestões dos membros da banca avaliadora. A professora Cristiane 

sugeriu que, no início do semestre, os estudantes deveriam apresentar uma carta de 

aceite do orientador. 10. Assuntos Gerais: Os professores Marcus Vinicius e 

Maximilian manifestaram a necessidade de atualização da página do Curso e a 

atualização da listagem de laboratórios do Campus no site institucional. Encerrada a 

reunião, eu, Felipe Caron, 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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