
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 227ª reunião
ordinária, a ser realizada no dia 25 de junho de 2019, às 14 horas, no Miniauditório do IF-II, com a
seguinte pauta: 

1. Apreciação da ata da 226ª reunião ordinária do CD do IF;
2. Apreciação de afastamento nacional da servidora docente Andréia Luísa da Rosa para Balneário

Camboriú (Santa Catarina), para proferimento de palestra no “SYMPOSIUM S – Computational
Design  for  Development  of  Functional  Materials  -  Synergy  between  Theoreticians  and
Experimentalists”,  do  18th  Meeting  of  the  Brazilian-MRS,  durante  o  período de  22  a  26  de
setembro de 2019;

3. Apreciação de afastamento nacional da servidora docente Andréia Luísa da Rosa para Fortaleza
(Ceará),  para participação como membro do comitê nacional do “19th Brazilian Workshop on
Semiconductor Physics”, durante o período de 18 a 22 de novembro de 2019;

4. Apreciação de afastamento nacional do servidor docente José Nicodemos Teixeira Rabelo para
Ouro Preto (Minas Gerais), para participação do “Xth Brazilian Meeting on Simulational Physics”
(BMSP-X), durante o período de 15 a 19 de julho de 2019;

5. Apreciação de afastamento nacional do servidor docente Ladir Cândido da Silva para Ouro Preto
(Minas Gerais), para participação do “Xth Brazilian Meeting on Simulational Physics” (BMSP-
X), durante o período de 15 a 19 de julho de 2019;

6. Apreciação de afastamento nacional do servidor docente Udson Cabral Mendes para Paraty (Rio
de Janeiro), para participação do “VII Paraty Quantum Information Workshop”, durante o período
de 11 a 16 de agosto de 2019;

7. Apreciação 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 Osni Silva
[processo nº 23070.014944/2019-54];

8. Apreciação das avaliações da Diretoria do IF e da Comissão de Avaliação Docente (CAD) do IF
referentes ao processo de promoção por avaliação de desempenho do servidor docente  Ernanni
Damião Vieira [processo nº 23070.016972/2019-14];

9. Apreciação das avaliações da Diretoria do IF e da Comissão de Avaliação Docente (CAD) do IF
referentes ao processo de promoção por avaliação de desempenho do servidor docente  Renato
Pessoa Vale [processo nº 23070.016229/2019-56];

10. Apreciação das certidões da 24ª reunião ordinária dos Núcleos Docentes Estruturantes do IF da
UFG referentes  aos  processos  de  unificação  de  componentes  curriculares  de  outras  unidades
acadêmicas que tratam da adesão às disciplinas unificadas ofertadas aos cursos do IF da UFG
[processo nº 23070.019133/2019-40];

11. Solicitação de alteração da ementa da disciplina “Introdução à Computação”;
12. Apreciação  do  plano  de  prestação  de  serviço  como  docente  voluntária  da  docente

aposentada Sheila Gonçalves do Couto Carvalho;
13. Apreciação da distribuição da oferta de disciplinas e cargas horárias para o segundo semestre de

2019;
14. Críticas e sugestões.

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

Goiânia, 21 de junho de 2019.


