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No dia 19/12/2018, às 09:30h, na Sala 201 do Campus Caçapava do Sul, reuniram-se os
integrantes da Comissão do Curso de Geofísica: André Martins Alvarenga, Aline Lopes
Balladares, Carolina Ferreira de Matos, Cristiane Heredia Gomes, Everton Frigo,
Ezequiel Galvão de Souza, José Pedro Rebés Lima, Lenon Melo Ilha, Maximilian Fries,
Moises Razeira, Tiago Rafael Gregory e Vinicius Matté. O ponto de pauta único foi: (1)
Apreciação de alterações no PPC do Curso de Geofísica. Ponto 1: No inicio da reunião
o professor Everton salientou que o texto do PPC, enviado com antecedência via e-mail,
já era de conhecimento e vinha sendo discutido na Comissão de Curso há bastante
tempo. Além disso, este texto já vido sido exaustivamente trabalhado e estava aprovado
pelo NDE. Após a introdução, o professor Everton abriu espaço para as considerações
dos presentes. O professor José Pedro sugeriu a inclusão do componente curricular
complementar “Geofísica Marinha” e, a atualização da ementa do componente
“Perfilagem Geofísica de Poços”. O professor Vitalino Cesca Filho, presente na reunião
embora não faça parte da Comissão de Curso, sugeriu uma série de correções textuais e
informou que enviaria o texto comentado via e-mail. Considerando o volume de
trabalho necessário para a orientação dos trabalhos de conclusão, a Comissão de Curso
sugeriu que sempre fosse atribuído um crédito por orientado para os orientadores de
“Trabalho de Conclusão de Curso I” e “Trabalho de Conclusão de Curso II”. Ainda, a
Comissão de Curso sugeriu e que este crédito fosse contabilizado como carga horária
normal de qualquer outro componente curricular. Os professores da área Matemática
sugeriram a inclusão do componente “Pré-Cálculo” como préquisito recomendável do
componente “Geometria Analítica”. Adicionalmente, os representantes da área de
Matemática sugeriram a reorganização da ementa e da lista de referências da disciplina
“Álgebra Linear”. No final da reunião, o professor Everton Frigo colocou em votação o
texto do PPC. O texto foi aprovado por unanimidade e a aprovação é condicionada a
realização das alterações indicadas pela Comissão. 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.

______________________________
André Martins Alvarenga
_______________________________
Aline Lopes Balladares

Carolina Ferreira de Matos
_______________________________
Cristiane Heredia Gomes

_______________________________
1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
(Lei nº. 11.640, de 11 de janeiro de 2008)

_______________________________
Everton Frigo
_______________________________
Ezequiel Galvão de Souza
________________________________
José Pedro Rebés Lima
________________________________
Lenon Melo Ilha
________________________________
Maximilian Fries
________________________________
Moises Razeira
________________________________
Tiago Rafael Gregory
_______________________________
Vinicius Matté

2

