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No dia 04/10/2017, às 14:20h, na Sala 202 do Campus Caçapava do Sul, reuniram-se os
integrantes da Comissão do Curso de Geofísica: Carolina Ferreira de Matos,  Everton
Frigo,  Felipe  Caron,  Felipe  Guadagnin,  Hasan  Lopes  Shihadeh,  Marcus  Vinicius
Aparecido  Gomes  de  Lima,  Mario  Jesus  Tomas  Rosales,  Maximilian  Fries,  Miguel
Guterres Carminatti, Moisés Razeira, Osmar Francisco Giuliani, Reginaldo Fabiano da
Silva  Afonso  e  Vinicius  Matté,  o  Representante  Discente  Guilherme  Alcalde  e  a
Representante Técnica Administrativa Patrícia de Freitas Ferreira.  Os pontos de pauta
da reunião foram: (1) Aprovação da ata da reunião 05/2017; (2) Aprovação das Bancas
do  Exame  de  Qualificação  do  TCC  II;  (3)  Troca  de  semestre  das  Componentes
Curriculares  Obrigatórias  “Geofísica  do  Petróleo”  e  “Sensoriamento  Remoto”;  (4)
Inclusão  de  novas  Componentes  Curriculares  Complementares  de  Graduação;  (5)
Mudanças  em  pré-requisitos  de  componentes  curriculares  obrigatórias  e
complementares;  (6)  Definição  de  Critérios  para  Concessão  de  Quebras  de  Pré-
requisitos; (7) Definição de Critérios para Concessão de Quebras de Pré-requisitos; (8)
Assuntos gerais.  Ponto 1 -  Aprovação da ata da reunião 05/2017:  O texto da ata,
enviado previamente via e-mail aos membros da Comissão de Curso, foi aprovado por
unanimidade.  Ponto 2 - Aprovação das Bancas do Exame de Qualificação do TCC
II:  A composição  das  bancas  avaliadoras  dos  Exames  de  Qualificação  do  TCC II,
apresentadas em anexo a esta ata, foram aprovadas por unanimidade.  Ponto 3 - Troca
de semestre das Componentes Curriculares Obrigatórias “Geologia do Petróleo” e
“Sensoriamento  Remoto”:  A  alteração  de  semestre  das  referidas  componentes
curriculares foi apresentada pelos membros do NDE presentes na reunião. A justificativa
para a alteração de semestre da disciplina Geologia do Petróleo foi que esta deveria ser
ofertada num semestre posterior ao oferecimento da disciplina Geologia Estrutural, que
aborda conteúdos básicos para Geologia do Petróleo. A justificativa para a alteração de
semestre  da disciplina  Sensoriamento  Remoto foi que os conteúdos abordados nesta
disciplina  fornecem  ferramentas  para  o  planejamento  e  interpretação  de  dados
geofísicos.  Sendo  assim,  Sensoriamento  Remoto  deveria  ser  ofertada  no  mesmo
semestre dos métodos geofísicos e antes das disciplinas aplicadas, ofertadas atualmente
no sétimo semestre. As alterações do semestre de oferecimento das disciplinas Geologia
do Petróleo,  do quinto para o sétimo semestre,  e Sensoriamento Remoto,  do sétimo
semestre para o quinto semestre, foram aprovadas por unanimidade pela Comissão de
Curso. Ponto 4 - Inclusão de novas Componentes Curriculares Complementares de
Graduação:  Os  membros  do  NDE  apresentaram  a  proposta  de  inclusão  de  novas
CCCGs  com  a  justificativa  de  que  as  disciplinas  adicionadas  tratam  de  temas
importantes para a formação do geofísico. A inclusão destas novas CCCGs foi aprovada
por unanimidade e a lista de componentes adicionadas está anexada a esta ata. Ponto 5 -
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Mudanças  em  pré-requisitos  de  componentes  curriculares  obrigatórias  e
complementares: Os representantes do NDE apresentaram uma sugestão de alterações
nos  pré-requisitos  de  componentes  curriculares  obrigatórias  e  complementares.  A
justificativa para as mudanças apresentadas levou em considerações o aproveitamento
dos  estudantes  em  semestres  anteriores  levando  em  consideração  os  últimos  cinco
semestres,  nos  quais  vem sendo utilizada  a  grade  curricular  modificada  a  partir  do
primeiro  semestre  de  2015.  As  alterações  de  pré-requisitos  foi  aprovada  por
unanimidade e a tabela que apresenta as modificações está anexada a esta ata. Ponto 6 -
Definição de Critérios para Concessão de Quebras de Pré-requisitos: O NDE, após
analisar o desempenho dos estudantes durante os primeiros anos de utilização do atual
PPC do Curso, fez uma análise criteriosa das ementas das componentes curriculares e
dos  resultados  obtidos  pelos  estudantes,  e,  com base  nesta  análise,  apresentou  uma
proposta  de  Critérios  para  Concessão  de  Quebras  de  Pré-requisitos.  Os  objetivos
principais  desta proposta foram permitir  casos especiais  de quebra de pré-requisitos,
para estudantes que: (a) tenham uma única reprovação durante cada ano de curso não
tenham seu percurso curricular significativamente atrasado e, (b) para evitar que alunos
em final de curso necessitem cursar um ano (dois semestres) a mais em razão da falta de
poucas  disciplinas,  que  poderiam ser  cursadas  em um único  semestre.  Os  Critérios
propostos pelo NDE, apresentados em anexo a ata, foram aprovados por unanimidade.
Ponto  7  - Mudança  de  Coordenador  e  Coordenador  Substituto  do  Curso:  O
professor  Everton  Frigo  informou  que  está  deixando  a  Coordenação  do  Curso.  A
justificativa  para a saída foi a sobrecarga de atividades  burocráticas  administrativas,
acumuladas durante os quase três anos à frente da Coordenação do Curso. O professor
Everton informou ainda que sua saída será acompanhada pela saída do Coordenador
Substituto professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima. Ao final da discussão
do Ponto 7, a Representante TAE e o Representante Discente alertaram de que os seus
períodos  regimentares  de  participação  na  Comissão  de  Curso  também  estavam
vencendo. Desta maneira, seria conveniente que estes cargos também fossem incluídos
no processo eleitoral para a Coordenação do Curso. Após o encerramento da reunião a
Comissão Eleitoral do Campus será contatada a fim de iniciar o processo eleitoral para
os cargos de Coordenador e Coordenador Substituto do Curso, Representante Técnico
Administrativo  e  Representante  Discente.  Ponto  8  – Assuntos  Gerais:  Não  foram
adicionados Assuntos Gerais.  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.

_______________________________
Carolina Ferreira de Matos

_______________________________
Everton Frigo
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_______________________________
Felipe Caron

_______________________________
Felipe Guadagnin

________________________________
Guilherme Alcalde

_______________________________
Hasan Lopes Shihadeh

________________________________
Marcus Vinicius Aparecido Gomes de

Lima

________________________________
Mario Jesus Tomas Rosales

________________________________
Maximilian Fries

________________________________
Miguel Carminatti

________________________________
Moisés Razeira

________________________________
Osmar Francisco Giuliani

________________________________
Patrícia de Freitas Ferreira

________________________________
Vinicius Matté
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