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CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 
COMISSÃO DO CURSO DE GEOFÍSICA 

ATA 03/2017 
 

No dia 07/06/2017, às 14h, na Sala 203 do Campus Caçapava do Sul, reuniram-se os 

integrantes da Comissão do Curso de Geofísica: Carolina Ferreira de Matos, Everton 

Frigo, Felipe Caron, Guilherme Alcalde, Hasan Lopes Shihadeh, Marcus Vinicius 

Aparecido Gomes de Lima, Moisés Razeira, Osmar Francisco Giuliani, Patrícia de 

Freitas Ferreira, Reginaldo Fabiano da Silva Afonso e Tiago Rafael Gregory. Os pontos 

de pauta da reunião foram: (1) Alterações no Regimento do NDE do Curso de 

Geofísica; (2) Mudanças na lista de Componentes Curriculares Complementares de 

Graduação (CCCGs) no PPC do Curso de Geofísica; (3) Mudanças nas regras de 

atribuição de horas em Atividades Complementares de Graduação (ACGs) no PPC do 

Curso de Geofísica; (4) Aprovação das Bancas do TCC I e do TCC II; (5) Construção 

de um abrigo para o gerador; (6) Avaliação da possibilidade de cessão de livros da 

Biblioteca do Campus Caçapava do Sul para outro Campus; (7) Informes da 

Coordenação do Curso; (8) Assuntos gerais. Ponto1: As alterações na proposta do 

Regimento do NDE do Curso de Geofísica, apresentadas pelos representantes do NDE, 

foram apreciadas e aprovadas por unanimidade. A versão final do Regimento está 

anexada a esta ata. Ponto 2: Os representantes do NDE apresentaram as justificativas 

para a inclusão de novas CCCGs no PPC do Curso de Geofísica. Os principais 

argumentos a favor da inclusão destas novas componentes foram os fatos de que as 

mesmas tratam de temas muito importantes para a formação do geofísico e, que estas 

componentes já vinham sendo procuradas pelos estudantes do Curso. A inclusão destas 

novas CCCGs foi aprovada por unanimidade e está anexada a esta ata. Ponto 3: Os 

representantes do NDE apresentaram as justificativas para a alteração das NORMAS 

PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO, 

COMO PARTE FLEXÍVEL DO CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

GEOFÍSICA. A nova versão foi apreciada e aprovada por unanimidade. O novo texto 

está anexado a esta ata. Ponto 4: Fora aprovadas por unanimidade as Bancas de 

Avaliação dos TCC I e TCC II do Curso de Geofísica. A composição das Bancas está 

anexada a esta ata. Ponto 5: O professor Tiago Gregory argumentou sobre a 

necessidade de construção de um abrigo para o gerador.  O abrigo permitirá que o 

gerador possa ser colocado em funcionamento regularmente, evitando assim eventuais 

danos ao equipamento devido a sua não utilização por longos períodos. Também, o 

professor Tiago alertou que, em razão da emissão de poluentes pela descarga do 

gerador, não é possível ligá-lo dentro do  Laboratório de Geociências, local onde o 

equipamento está atualmente guardado. A TAE Patrícia Ferreira sugeriu que o professor 

Tiago entre em contato com a Administração do Campus para verificar se há 

disponibilidade de verba para construção de um abrigo na área externa da Unidade. 
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Ponto 6: A Comissão de Curso se manifestou contrariamente a cessão de todos os livros 

ociosos da Biblioteca do Campus. A Comissão considera que os livros das áreas mais 

próximas da geofísica poderão vir a ser utilizados como fontes de consulta 

complementar pela comunidade do curso. Ainda, alguns livros específicos da área de 

geofísica listados entre os ociosos, escritos em língua inglesa, poderão vir a ser 

referências fundamentais no momento em que cursos de pós-graduação stricto sensu na 

área de geociências forem oferecidos no Campus. Como alternativa para a metodologia 

utilizada para a cessão de livros, a Comissão sugere que cada Campus elabore uma lista 

com os títulos e número de exemplares de livros que esteja necessitando. 

Posteriormente, os Campi que disporem de livros constantes nesta lista, e que estejam 

ociosos, avaliem a possibilidade de cedê-los. Ao final da discussão deste ponto, foi dado 

um prazo de uma semana para que os membros da Comissão listassem quais livros eles 

seriam favoráveis a disponibilizar para outros Campi. Ponto 7: O professor Everton 

informou que indicará o professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima como 

Coordenador Substituto do Curso de Geofísica. Todos os presentes manifestaram apoio 

à indicação. A indicação será apreciada na próxima reunião do Conselho do Campus. 

Também, o professor Everton informou que entrou em contato com a empresa CGG 

com o intuito de realizar a calibração do gamaespectrômetro do Campus na sede da 

referida empresa. No entanto, o técnico da empresa informou que os pads de calibração 

estão na Colômbia, onde a empresa está realizando um trabalho e, que não tem previsão 

de voltar ao Brasil. O professor Everton informou que seguirá buscando uma alternativa 

para a realização  de calibração do equipamento. Ponto 8: Não foram incluídos assuntos 

gerais na 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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