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PARECER Nº 41/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 999119639.000045/2019-19
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - JI-PARANÁ

ASSUNTO:
Aprovação de equivalência entre PPC do curso de Física e regularização
acadêmica

  I. RELATÓRIO

1. Requerimento grade curricular de equivalência NDE (0096236), no qual constam o processo
SINGU 23118.000333/2018-54. Despacho nº 37 PROGRAD. Memorando
083/2017/DEFIJI/UNIR de 13/11/2017. Ata de reunião ordinária do conselho departamento de
física de Ji-Paraná realizada em 05/12/2017. Documentação referente a necessidade de
correção das disciplinas ofertadas para turmas ingressantes após a vigência do PPC aprovado
em 2014, visto que foi constatado que ao invés de estarem matriculados na grade de 2014 os
acadêmicos estavam matriculados em algumas disciplinas do PPC 2008. Processo nº
0426/Serca/2017 - matrícula 2010610026, assunto correção de nome de disciplina no histórico
escolar do aluno: Teo Victor Resende da Silva. Despacho nº 162 de 07 de abril de 2014 -
referência ao processo: 23118.002861/2013-33 que versa sobre a reformulação do projeto
político pedagógico do curso de bacharelado em física do campus de Ji-Paraná, onde foi
encaminhado o processo para o departamento acadêmico de física, onde era solicitado que se
tomassem as providências em relação a atualização curricular junto a SERCA/DIRCA.
Despacho 80/2017/DEFIJI de 14/11/2017 encaminhando para a SERCA o PPC de 2014.
Documento da reunião 05 2018  PROGRAD datado de 06/02/2018, onde é solicitado pela
PROGRAD que seja feito o levantamento dos alunos que deveriam estar matriculados na matriz
curricular do PPC de 2014 e tão logo fazer a matriz de equivalência entre os PPC´s de 2008 e
2014. Matriz de equivalência entre os PPC´s de 2008 e 2014 encaminhado pelo NDE do curso
de bacharelado em física do campus de Ji-Paraná para a PROGRAD em 07/02/2018, em
atendimento à solicitação supacitada.

2. Relatório SERCA/JP (0096239) referente a atualização do PPC 2014 do curso de física deo
campus de Ji-Paraná.

3. Projeto pedagógico do curso de bacharelado em física do campus de Ji-Paraná  de 2014
(0096254).

4. Grade curricular com correção de emendas NDE (0096267).

5. Despacho PROGRAD (0096381). a) solicita providências do departamento em relação a
abertiura de processo com proposta de equivalência entre as matrizes curriclares; b) abertura de
processo para consolidação dos atos praticados referentes aos acadêmicos que deveriam estar
cursando disciplinas referente a matriz curricular de 2014, com cópias do PPC vigente e ata do
NDE, conselho do departamento e conselho de campus aprovando tais atos.

6. Despacho DAF-JP 0096389 em atednimento ao despacho PROGRAD (0096381) o
departamento acadêmico de física de Ji-Paraná destaca que tasi solicitações encontram-se
atendidas pelos documentos existententes no processo, os quais são: 
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a) Requerimento GRADE DE EQUIVALÊNCIA NDE (0096236); 

b) Relatório RELATÓRIO SERCA/JP (0096239); 

c) Projeto Projeto pedagógico do bacharelado em física 2014 (0096254);

d) Grade Curricular correção ementas NDE (0096267); 

e) Despacho Despacho PROGRAD (0096381); 

f) Despacho DAF-JP 0096389;

g) Ata Reunião do Departamento com NDEs (0100367).

 

II. ANÁLISE

 

Ao analisar os documentos existentes no processo foi possível verificar que houve erro na matrícula
de alguns acadêmicos do curso de Bacharela em Física do Campus de Ji-Paraná, os quais deveriam
estar matriculados na matriz curricular refente ao PPC de 2014 e que foram matrículados na matriz
curricular do PPC de 2008. Tal situação leva a prejuízos para esses acadêmicos, visto que, isso
ocasiona discrepância de nomenclatura e conteúdo de disciplinas, o que prejudica os acadêmios que
estão nessa situação. Isso leva a necessidade de correções nas nomenclaturas constantes no histórico
dos acadêmicos afeados e/ou prejudicados por esse erro. Considerando que assim que foi detectado o
referido erro o departamento deu início ao processo de regularização da situação, que pode ser
verificado por meio dos docuemntos constantes no processo, bem como, esclarecidos pelo próprio
departamento no DESPACHO DAF-JP 0096389 de 27 de março de 2019. 

 

III. PARECER

 

Diante dos fatos expostos e considerando que os discentes do curso de Bacharelado em sica da
grade de 2014 estavam cursando disciplinas da grade de 2008, não por erro destes e sim porque
apenas essas disciplinas estavam sendo ofertadas (Documento 0096236 - pagina 12, folha 10,
Processo 0426/SERCA/2017), devido ao fato de que o PPC do curso de Bacharelado de Física de 2014
não constava na SERCA e portanto não havia como ofertar disciplinas de uma grade que não havia
sido lançada no sistema SINGU. Considreando também que os acadêmicos não podem ser penalisados
por erro e/ou omissão do deapratmento no que se refere ao envio dos documentos referente ao novo
PPC à SERCA/DIRCA. Considerando também que o departamento por meio do NDE providênciou a
confecção de matriz de equivalência entre os PPC´s 2008 e 2014, a qual foi aprovada pelos conselhos
de departamento e de campus, sou de parecer FAVORÁVEL,  a aprovação da grade de equivalência
entre os PPC´s 2008 e 2014 do curso de bacharelado em sica do Campus de Ji-paraná, bem como as
alterações de ementas requeridas pelo NDE (documento 0096236) constante neste processo.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLEBERSON ELLER LOOSE, Conselheiro(a), em
14/05/2019, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0132914 e o código CRC 81B1F8B9.

Referência: Proces s o nº 999119639.000045/2019-19 SEI nº 0132914
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 46/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999119639.000045/2019-19

Interessado: Departamento Acadêmico de Física - Ji-Paraná

  

 

 

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO- CONSEA

A SER APRECIADO PELA PRESIDÊNCIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

Parecer  41/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

Assunto  Aprovação de equivalência entre PPC do curso de Física e regularização
acadêmica

Relator(a) Conselheiro Cleberson Eller Loose

 

Decisão:

Na 175ª sessão ordinária, em 06-06-2019, a câmara aprova o parecer com as
seguinte emenda modificativa: onde se lê  "penalisados", "docuemntos", "Considreando" e
"deapratmento"..... leia-se: "penalizados", "documentos", "Considerando" e "departamento".

Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
11/06/2019, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALDRIN DE SOUSA PINHEIRO, Vice-Presidente, em
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11/06/2019, às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0153665 e o código CRC C241D077.

Referência: Proces s o nº 999119639.000045/2019-19 SEI nº 0153665
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº
41/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0132914) e Despacho Decisório de
nº 46/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0153665), con dos no processo
de nº 999119639.000045/2019-19.

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
17/06/2019, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0158816 e o código CRC 2845AD9D.

Referência: Proces s o nº 999119639.000045/2019-19 SEI nº 0158816
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