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CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

COMISSÃO DO CURSO DE GEOFÍSICA 

ATA 03/2016 

 

No dia 29/06/2016, às 14h, na Sala 306-8 do Campus Caçapava do Sul, reuniram-se os 

integrantes da Comissão do Curso de Geofísica: Professores Everton Frigo, Marcus 

Vinicius Aparecido Gomes de Lima, Cristiane Heredia Gomes, Felipe Caron, Felipe 

Guadagnin, Hasan Lopes Shihadeh, Júlio César Mendes Soares , Mario Jesus Thomas 

Rosales, Reginaldo Fabiano da Silva Afonso, Tiago Rafael Gregory, Vinicius de Abreu 

Oliveira, Vinicius Matté e Vitalino Cesca Filho. Os pontos de pauta da reunião foram: 

(1) Autorização da Comissão de Curso para o Coordenador do Curso assinar as 

Avaliações de Desempenho Didático com participação Discente, necessária para os 

processos de progressão/promoção Docente; (2) Divisão de créditos da componente 

curricular Trabalho de Conclusão de Curso I; (3) Definição do processo de formação 

das bancas de Trabalho de Conclusão de Curso I; (4) Apreciação das propostas de Plano 

Acadêmico, Estatuto Social e Regimento Interno relacionadas à criação da Empresa 

Júnior da Geofísica (documentos em anexo); (5) Assuntos gerais – Informes da 

Coordenação do Curso. Inicialmente, foi apresentado e aprovado por unanimidade o 

ponto (1) da pauta. Posteriormente, foi discutido o ponto (2). Após manifestações dos 

professores Mario, Felipe Caron, Tiago, Maximilian e Everton, foi decidido que os 

créditos da disciplina TCC I serão divididos entre o responsável pela disciplina e os 

orientadores, sendo facultado a estes destinar ou não, algum dos créditos recebidos a 

coorientadores que estiverem participando do projeto. Também, se algum orientador 

ficar sem receber créditos durante o TCC I, este os receberá durante o TCC II. Para 

evitar que algum dos orientadores fique sem receber créditos por orientação de TCC, 

será criado um banco de créditos com vigência de um ano. Em semestres que tenham 

muitos estudantes matriculados na disciplina TCC, a Coordenação do Curso deverá 

solicitar a abertura de turma extra, a fim de que todos os orientadores possam receber os 

devidos créditos por suas orientações. Após, foi discutido o ponto (3) da pauta. O 

professor Mario, responsável pela disciplina TCC I, sugeriu que as bancas dos TCC I 

sejam compostas pelo Orientador, um Convidado e, um terceiro membro sorteado, a 

partir de uma lista de pessoas que se mostraram interessadas em participar da banca. 

Após discussão e contribuições dos professores Tiago, Felipe, Everton, Mario, 

Maximilian e Cristiane, ficou definido que o sorteio para o terceiro membro das bancas 

fosse dirigido. Desta forma o aluno e orientador devem indicar a área de atuação do 

deste terceiro componente na banca. Também, ficou decidido que, se julgarem 

necessário, aluno e orientador podem solicitar a exclusão de algum participante do 

sorteio. Depois, foi discutido o ponto (5). O professor Everton explicou que os 

estudantes interessados em criar a Empresa Jr com atuação na área de Geofísica, 

encaminharam para apreciação da Comissão de Curso, as versões preliminares de 

Estatuto Social, Plano Acadêmico e Regimento da mesma. Em razão da necessidade de 

avaliar uma grande quantidade de informações coincidir com o final do semestre 

acadêmico, a Comissão de Curso solicitou mais tempo para fazer a devida análise e dar 

as contribuições para os referidos documentos. Assim, ficou definido que este assunto 

voltará para a pauta desta Comissão na primeiro reunião do segundo semestre letivo de 

2016. Até a semana anterior a próxima reunião, o Coordenador do Curso receberá as 
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contribuições dos integrantes desta Comissão e repassará aos estudantes envolvidos 

com o projeto de criação da Empresa Jr. Como último ponto de pauta, o Coordenador 

do Curso repassou a Comissão algumas informações de interesse. A partir de 

informações recebidas da Coordenação Acadêmica do Campus, foi informado aos 

membros da Comissão que o semestre letivo do Campus Caçapava do Sul deveria ser 

encerrado até o dia 02/08, sendo que o período para lançamento de notas será entre 01 e 

04 de agosto. Posteriormente, o Coordenador questionou alguns estudantes presentes na 

Reunião sobre a eleição para Representante Discente da Comissão de Curso, que estava 

em curso. Os estudantes informaram que, possivelmente, não haveria nenhum candidato 

inscrito para a Comissão de Curso da Geofísica. Ficou decidido que, se esta informação 

se confirmar, o Coordenador do Curso averiguará se tal representante pode ser indicado 

pela Comissão de Curso ou eventualmente pela Comissão Local de Ensino. Além disso, 

o Coordenador informou que, segundo informações recebidas da Coordenação 

Administrativa do Campus, o Curso de Geofísica terá direito a um valor de R$ 5.292,57 

para ser utilizado em diárias durante o ano de 2016. Os professor Mario sugeriu que 

parte deste valor fosse utilizado em eventuais pequenos consertos em equipamentos 

geofísicos utilizados nas aulas da Graduação. Sugeriu também que eventuais custos de 

manutenção destes equipamentos deveriam ser divididos entre os cursos de Graduação 

que utilizam os equipamentos geofísicos em suas aulas, como por exemplo os cursos de 

Geologia e Engenharia Ambiental e Sanitária. Alguns membros da Comissão 

argumentaram que esta verba poderia ser destinada exclusivamente para diárias. Ficou 

decidido que o Coordenador do Curso irá verificar se a referida verba pode ser utilizada 

para pequenos concertos em equipamentos geofísicos. O professor Everton sugeriu que 

parte desta verba fosse utilizada para destinar diárias para que algum servidor da 

Unipampa leve o gamaespectrômetro, que está descalibrado, para calibração na sede da 

empresa LASA Prospecções S.A., na cidade do Rio de Janeiro. Esta empresa auxilia 

gratuitamente nos procedimentos de calibração de alguns equipamentos geofísicos 

pertencentes a universidades brasileiras. 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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