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CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL
COMISSÃO DO CURSO DE GEOFÍSICA
ATA 04/2015
No dia 10/06/2015, às 15h, na Sala 203 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 Heredia Gomes, Felipe Caron, Felipe Guadagnin, José Pedro Rebés Lima,
Júlio César Mendes Soares, Mario Jesus Thomas Rosales, Maximilian Fries, Miguel
Guterres Carminatti, Moisés Razeira, Osmar Francisco Giuliani, Vinicius Matté, Tiago
Rafael Gregory, e o Representante Discente Oziel Souza de Araújo. O primeiro item da
pauta foi a apresentação de um resumo da Reunião do NDE da Geofísica realizada em
03/06/2015. Os membros do NDE presentes relataram que está sendo preparado o
regimento do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Geofísica, em atendimento a
Resolução 97 do CONSUNI. Este Regimento será preparado pelos membros do NDE e
apresentado para aprovação na Comissão de Curso. Além disso, o NDE deverá eleger,
entre seus membros, um Presidente e um Secretário. O professor Everton solicitou que
os demais professores presentes na Reunião, revisem no texto do PPC do Curso, as
ementas e bibliografias das componentes curriculares que geralmente ministram. Caso
seja identificada alguma inconsistência, esta deverá ser comunicada para que seja
providenciada a correção no texto do PPC. O professor Everton alertou que as
alterações realizadas no PPC dos cursos, de acordo com as regras vigentes, não
precisam necessariamente, dependendo do caso, ser avaliadas e aprovadas pelas
instâncias superiores até chegar ao CONSUNI. Ainda, foi mencionado que algumas
alterações de PPC podem ser aprovadas dentro do Campus. O professor José Pedro
questionou se todas as bibliografias adquiridas já estão listadas no sistema da Biblioteca
e disponibilizadas para utilização. A professora Aline informou que todas as
bibliografias compradas já estão disponibilizadas para utilização e solicitou que os
professores confiram a lista de solicitações de compra de livros pelo Campus. O
segundo item da pauta foi a organização e funcionamento dos Grupos de Estudos
Orientados (GEOs). O professor Everton informou que inicialmente funcionarão GEOs
nas áreas de Física, Matemática, Geologia e Geofísica. Os grupos de estudos
funcionarão aos sábados, na parte da tarde, em salas do Campus. Os professores
deverão encaminhar para os GEOs os alunos com rendimento insatisfatório em suas
componentes curriculares. A frequência nos GEOs será controlada por um estudante
monitor. Neste momento de implantação, os GEOs estão sendo organizados e o inicio
do funcionamento está previsto para o dia 20/06. Os professores presentes discutiram
acerca da organização e sistematização dos GEOs. Os pontos levantados serão levados
para a próxima reunião de coordenadores dos GEOs. O terceiro item da pauta foi a
discussão sobre a participação de docentes, técnicos e discentes no 14º Congresso
Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, a ser realizado entre 3 e 6 de agosto
de 2015, na cidade do Rio de Janeiro. O professor Everton comunicou que entrou em
contato com o Coordenador Administrativo do Campus para verificar a possibilidade de
conseguir um ônibus para o deslocamento dos participantes no Evento até o Rio de
Janeiro. Em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela Instituição, o
Coordenador Administrativo informou que será muito difícil obter a verba necessária
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para viabilizar o transporte para o Evento. Em paralelo, o professor Everton informou
que solicitou ao representante discente Oziel que levantasse o número de alunos
interessados em participar do Evento. Segundo o representante discente, 27 (vinte e
sete) alunos demonstraram interesse em participar do evento. Este número é inferior ao
mínimo necessário para viabilizar o transporte, que, segundo o Coordenador
administrativo é de 30 (trinta) pessoas. O representante discente solicitou que o Campus
forneça uma informação definitiva sobre a disponibilização do ônibus o quanto antes,
pois caso não seja possível o transporte via Universidade, os alunos podem buscar
outros meios de transporte. Após, o professor Everton informou que a SBGf
disponibilizou 7 (sete) vagas gratuitas em cursos pré-congresso para os graduandos em
Geofísica da Unipampa, sendo que a lista definitiva com os nomes dos alunos
escolhidos deve ser enviada para a SBGf até o dia 06/07. Ficou acordado na Reunião
que o professor Everton fará uma consulta aos professores das áreas de Geofísica e de
Geologia, de forma a organizar o processo seletivo dos alunos que receberão as vagas
gratuitas nos cursos pré-congresso. O professor Everton comunicou que está iniciando a
organização de material de divulgação e formação da equipe de alunos que irão auxiliar
nas atividades junto ao estande do Curso no Evento. Os alunos que participarem das
atividades junto ao Estande receberão certificado e poderão solicitar horas em ACGs. O
quarto item da pauta foi relacionado a retomada das atividades do grupo de alunos da
Geofísica que está trabalhando para a fundação de uma Empresa Júnior. O representante
discente informou que os alunos estão reorganizando o grupo de trabalho e que enviarão
uma primeira versão do Estatuto da Empresa Júnior para avaliação dos membros da
Comissão de Curso. Na próxima reunião da Comissão de Curso, os membros desta
Comissão devem levar suas dúvidas e comentários sobre o Estatuto da Empresa Junior
para discussão. O último item da pauta foi Assuntos Gerais, sendo dois pontos
discutidos: a oferta de componentes curriculares para o Curso de Geofísica no segundo
semestre de 2015 e, o orçamento do Curso para 2015. Quanto à oferta de componentes
curriculares, o professor Everton informou que não haverá necessidade de oferecimento
de disciplinas obrigatórias extras. Além disso, foi informado que serão oferecidas duas
componentes curriculares complementares para os alunos da Geofísica: Introdução ao
Método Magnetotelúrico e, Integração de Dados Geofísicos: Aplicações ao
Mapeamento Geológico. Quanto ao orçamento destinado às diárias para o Curso de
Geofísica, o professor Everton informou que o valor para 2015 é de aproximadamente
R$ 7.700,00. As regras para utilização destes valores serão definidas nas reuniões
futuras. 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

________________________________
Aline Lopes Balladares

________________________________
Marcus Vinicius Aparecido Gomes de
Lima

________________________________
Anelise Marlene Schmidt
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________________________________
Cristiane Heredia Gomes

________________________________
Vinicius Matté

________________________________
Felipe Caron

________________________________
Felipe Guadagnin

________________________________
José Pedro Rebés Lima

_______________________________
Júlio César Mendes Soares
______________________________
Mario Jesus Tomas Rosales

_______________________________
Maximilian Fries

________________________________
Miguel Guterres Carminatti

________________________________
Moisés Razeira

_______________________________
Osmar Francisco Giuliani
________________________________
Oziel Souza de Araújo

________________________________
Tiago Rafael Gregory
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