
C  O  N  V  O  C  A  Ç  Ã  O

         O Diretor do Instituto de Física (IF), no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca os membros
do Conselho Diretor  (CD) do IF da Universidade Federal  de Goiás  (UFG) para  a 225ª  reunião ordinária,  a ser
realizada no dia 30 de abril de 2019, às 14 horas, no Miniauditório do IF-II, com a seguinte pauta: 

1. Apreciação das atas da 222ª, 223ª e 224ª reuniões ordinárias do CD do IF;
2. Apreciação  de  afastamento  internacional  da  servidora  docente  Andréia  Luísa  da  Rosa  para  Spetses

(Grécia), para participação do “Symposium on Machine Learning in Materials Genome”, durante o período
de 16 a 21 de junho de 2019 [processo nº 23070.010761/2019-60];

3. Apreciação  de  afastamento  internacional  do  servidor  docente  Ricardo  Avelino  Gomes  para  Batavia
(Estados Unidos da América),  para colaboração NOvA e DUNE, análise de dados e reuniões de grupo,
durante o período de 21 de junho a 21 de julho de 2019;

4. Apreciação de afastamento nacional do servidor docente Fábio Luis Braghin para Niterói (Rio de Janeiro),
para  participação  do  “Simpósio  do  INCT-FNA Física  Nuclear  e  Aplicações”,  na  Universidade  Federal
Fluminense (UFF), durante o período de 27 a 30 de maio de 2019;

5. Apreciação de afastamento nacional do servidor docente  José Rildo de Oliveira Queiroz  para Chapecó
(Santa Catarina), para participação de Banca de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação
Científica e Tecnológica – Dinter UFSC/UFFS, na Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS), nos
dias 19 e 20 de maio de 2019;

6. Apreciação de avaliação final de estágio probatório da servidora docente Andréia Luísa da Rosa [processo
nº 23070.011926/2016-29];

7. Homologação de ad referendum do CD do IF referente à aprovação das avaliações da Diretoria do IF e da
Comissão  de  Avaliação  Docente  (CAD)  do  IF  referentes  ao  processo  de  progressão  por  avaliação  de
desempenho do servidor docente Pablo José Gonçalves [processo nº 23070.006664/2019-72];

8. Apreciação das avaliações da Diretoria do IF e da CAD do IF referentes ao processo de progressão por
avaliação de desempenho do servidor docente Salviano de Araújo Leão [processo nº 23070.006734/2019-
92];

9. Apreciação do parecer dos servidores docentes Marcos Antônio de Castro, Álvaro de Almeida Caparica
e Hermann Freire Ferreira Lima e Silva referente ao requerimento de revisão de notas de avaliação da
discente Daniela Rocha Medrado [processo nº 23070.011180/2019-45];

10. Apreciação do parecer dos servidores docentes Marcos Antônio de Castro, Álvaro de Almeida Caparica
e Hermann Freire Ferreira Lima e Silva referente ao requerimento de revisão de notas de avaliação da
discente Gabriela Barreira Monteiro [processo nº 23070.011179/2019-11];

11. Candidatura de servidores docentes aos cargos de Coordenador do Curso de Bacharelado em Física e de
Coordenador do Curso de Licenciatura em Física para futura escolha, na 226ª reunião ordinária do IF, em 28
de maio de 2019;

12. Escolha de servidor docente para exercer o cargo de Coordenador de Estágio dos Cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Física;

13. Escolha de servidor  docente  para  exercer  o cargo de Coordenador  de Estágio do Curso de Engenharia
Física;

14. Apreciação do Plano Anual de Capacitação para o exercício de 2019;
15. Apreciação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Física;
16. Críticas e sugestões.

Prof. Dr. Tertius Lima da Fonseca
Diretor do Instituto de Física da UFG

Goiânia, 26 de abril de 2019.


