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No dia 08/12/2016, 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, Maximilian Fries, Moises Razeira, Tiago Rafael Gregory e
Vinicius Matté e, a Representante Técnica Administrativa Patricia de Freitas Ferreira. O
professor Everton abriu a reunião apresentando os pontos de pauta: 1. Definição de
Componentes Curriculares que poderão ser ofertadas na modalidade Oferta Especial
para Provável Formando; 2. Informes da Coordenação do Curso; 3. Assuntos gerais. A
seguir iniciaram-se as discussões sobre cada um dos pontos de pauta. 1. Definição de
Componentes Curriculares que poderão ser ofertadas na modalidade Oferta
Especial para Provável Formando: O professor Everton iniciou a reunião informando
que a Comissão Local de Ensino reviu a decisão de proibir a oferta de componentes
curriculares que tenham carga horária prática. Esta decisão foi baseada no fato de que a
chamada nova Resolução 29 ainda não tem previsão de entrar em vigor. Quando esta
vigorar, as coordenações de curso seguirão suas determinações no momento de avaliar
os pedidos de Oferta Especial para Provável Formando. Diante desta situação, a
comissão de Curso de Geofísica aprovou por unanimidade que solicitações de Oferta
Especial deverão ser avaliadas pela Coordenação do Curso após consultar a
disponibilidade dos professores das áreas. 2. Informes da Coordenação do Curso: O
professor Everton informou que a partir do primeiro semestre de 2017 a coordenação do
curso ficará a cargo do professor Marcus Vinicius Aparecido Gomes de Lima. No
entanto, como professor Marcus Vinicius realizará estágio no exterior nos primeiros
meses do ano, o professor Everton o substituirá até meados de março de 2017. O
professor Everton solicitou aos presentes que auxiliem na divulgação do processo
seletivo para bolsista SBGf 2017, que receberá inscrições no inicio do primeiro
semestre de 2017. A coordenação do curso informou ainda que está trabalhando na
divulgação do Curso em conjunto com os representantes do diretório acadêmico. Esta
divulgação está se dando principalmente através da internet. 3. Assuntos gerais: Não
foram incluídos assuntos gerais na pauta desta reunião. Encerrada a reunião, eu,
Everton, 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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