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CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

COMISSÃO DO CURSO DE GEOFÍSICA 

ATA 04/2016 

 

 

No dia 08/09/2016, às 13h15min, na Sala 203 do Campus Caçapava do Sul, reuniram-se 

os integrantes da Comissão do Curso de Geofísica: Professores Cristiane Heredia 

Gomes, Everton Frigo, Felipe Caron, Hasan Lopes Shihadeh, Marcus Vinicius 

Aparecido Gomes de Lima, Mario Jesus Thomas Rosales, Maximilian Fries, Moises 

Razeira, Tiago Rafael Gregory e o Representante Discente Guilherme Alcalde. O 

professor Everton abriu a reunião apresentando os pontos de pauta: 1. Indicação do 

novo Representante Discente na Comissão de Curso; 2. Participação Discente na 

primeira edição da Escola de Campo Geofísica; 3. Destinação de diárias para a 

realização da Semana Acadêmica; 4. Divisão de créditos do TCC; 5. Aprovação dos 

Planos de Ensino 2016/2; 6. Assuntos gerais. A seguir iniciaram-se as discussões sobre 

cada um dos pontos de pauta. 1. Indicação do novo Representante Discente na 

Comissão de Curso: A Comissão aprovou por unanimidade a indicação, a partir de 

consulta realizada entre os discentes, do estudante Guilherme Alcalde como 

Representante Discente na Comissão de Curso. 2. Participação Discente na primeira 

edição da Escola de Campo Geofísica: O professor Everton informou que foi 

informado pela SBGf que a Sociedade está organizando a primeira edição da Escola de 

Campo de Geofísica, a ser realizada em 2017 na região do Quadrilátero Ferrífero (MG). 

O Evento será organizado e financiado pela SBGf, Escola de Minas de Ouro Preto e 

Fundação Gorceix. A princípio, a Escola terá duração de 10 a 15 dias e terá como 

objetivos o treinamento prático em aquisição, processamento e interpretação de dados 

geofísicos. O número de participantes deverá ser de em torno de 25. Os custos de 

transporte base-campo-base, alimentação e hospedagem durante a Escola ficarão a 

cargo dos patrocinadores. A SBGf questionou se o Curso de Geofísica da Unipampa 

teria interesse em enviar estudantes para participar da Escola, sobre o número de 

estudantes que o Curso teria interesse em enviar, se a Universidade concede Seguro de 

Vida aos seus estudantes e se este Seguro cobriria as atividades realizadas durante a 

Escola, e se o curso concordaria em emprestar equipamentos geofísicos para auxiliar na 

realização das atividades práticas durante o Evento. A Comissão de Curso aprovou por 

unanimidade que indicará quatro estudantes para participar do referido evento. Os 

presentes na reunião informaram que o Seguro de Vida concedido pela Universidade 

aos discentes cobriria as atividades realizadas durante a Escola de Campo. Quanto ao 

empréstimo de equipamentos, a Comissão de Curso não se opôs ao empréstimo, porém, 

foi ressaltado que os aspectos burocráticos precisam ser considerados antes de decidir 

sobre o empréstimo. O professor Everton informou também que os custos de 

deslocamento dos estudantes selecionados entre Caçapava do Sul e o local de realização 

do Evento ficarão a cargo dos estudantes. Foi enfatizado também que os estudantes 

selecionados poderão solicitar auxílio financeiro à Universidade. 3. Destinação de 

diárias para a realização da Semana Acadêmica: A Comissão de Curso aprovou por 

unanimidade que, caso a verba concedida pela SBGf não seja suficiente para cobrir os 

gastos da Semana Acadêmica, as diárias destinadas ao Curso de Geofísica poderão ser 

utilizadas como verbas complementares. 4. Divisão de créditos do TCC: O professor 
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Mario manifestou que o número de créditos destinados ao responsável pelo componente 

curricular TCC, que atualmente é de um crédito para o TCC I e um de crédito para o 

TCC II, é muito pequeno quando se considera o volume de trabalho necessário para 

conduzir a disciplina. Após discussões a Comissão de Curso aprovou por unanimidade 

que o responsável pelos componentes TCC tem direito a receber três créditos. Foi 

ressaltado também que, quando houver mais de um docente responsável pelo 

componente, os créditos serão divididos entre estes. Os créditos restantes serão 

distribuídos entre os orientadores e, quando houverem créditos disponíveis, 

coorientandores de TCC. A Comissão aprovou também, por unanimidade, que cada 

orientador de TCC deve receber um crédito por estudante orientado por semestre de 

orientação. Quando o número de créditos necessários for maior que o número de 

créditos disponível pelo componente curricular, o coordenador do curso deverá solicitar 

a abertura de uma turma extra. 5. Aprovação dos Planos de Ensino 2016/2: Os planos 

de ensino foram aprovados em bloco por unanimidade. 6. Assuntos gerais: O professor 

Everton alertou que enviou via e-mail as propostas para Estatuto Social, Plano 

Acadêmico e Regimento Interno da Empresa Jr de Geofísica e, que aguardará 

contribuições relacionadas aos documentos enviados até o dia 21/09. O professor 

Everton informou também que os documentos enviados serão discutidos possivelmente 

na próxima reunião da Comissão de Curso. 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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