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Resolução 28/CONSEA, de 30 de abril de 2019 
 

Plano de Pós-Graduação e Capacitação Docente1 do Departamento 

Departamento: Física 

Núcleo ou Campus: UNIR/PORTO VELHO Ano de vigência do plano:2021 

Informações conforme Art 4°, §1°, da Resolução 28/CONSEA/2019  

Incisos relacionados no Art. 4°, §1° Descrição 

I - Relacione as Áreas de conhecimento/avaliação em 
que exista carência no Departamento, conforme áreas 
de conhecimento/avaliação da CAPES;  
 

Ciências Exatas e da Terra 
 
 
 
 
 

II - Relacione cursos de pós-graduação lato ou stricto 
sensu vinculados ao departamento; 

Mestrado Profissional em Ensino de Física 
Especialização em Ensino de Física 
 
 
 
 

III - Relacione os grupos de pesquisa e suas 
respectivas linhas, vinculados ao seu departamento; 

Clube de Astronomia de Rondônia 
 
 

                                                           

1  Este plano deve ser anexado em todos os processos de afastamentos individuais, com a respectiva ata de aprovação do plano anual no 

âmbito departamental, conforme Art. 16, § 2°, inciso I. 
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Grupo de Pesquisa em Ensino de Física Experimental e Aplicada 
Instrumentação de auxílio ao ensino aprendizagem em Física 
Tecnologia da informação e aprendizagem no ensino de Física 
 
 
Grupo de Pesquisa em Física Experimental e Aplicada 
Caracterização estrutural e magnética de materiais magnéticos utilizando raios-x, 
Mossbauer e Rietveld. 
Caracterização microscópica, estrutural e magnética de nanomateriais 
Desenvolvimento de nanomateriais, nanobiotecnológico e nanobiomagnético 
Desenvolvimento de processos de apoio pedagógico a aprendizagem em ensino de 
Física no ensino médio com o desenvolvimento de mídias e aparatos experimentais 
Física de Matéria Condensada-fisica computacional – nanoestruturas 
Micro e nanocompósitos cerâmicos, vitreos, vidros orgânicos 
 
Grupo de Espectroscopia e Estudo de Materiais  

IV - Descreva os objetivos e metas do departamento 
na criação de novos cursos de pós-graduação e/ou 
consolidar o(s) curso(s) de pós-graduação já 
existentes, vinculados ao núcleo/campus a que 
pertence o departamento; 

i) O Grupo de Pesquisa em Física Experimental e Aplicada- pretende-se 
criar o curso de Latu Sensu de Nanociências, Inovação e Tecnologia. 

ii) Por outro lado consolidar o mestrado MNPEF com a formação das turmas 
existente. 

iii) Encerrar a Especialização em Ensino de Física com a formação da turma 
atual. 

V - Descreva as metas a serem atingidas para 
alcançar o nivelamento de formação dos docentes do 
departamento, a fim de atender às prioridades e 
diretrizes acadêmicas da UNIR, além das 
necessidades regionais 

O Departamento de Física é composto por 10 doutores. 
O plano de capacitação para pós doutorado foi feito um escalonamento acordado 
com todos os professores antes da PANDEMIA.  
Porém não tempos perspectiva de dar sequência a essa sai para capacitação a nível 
de pós doutoramento. 
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1 Relacione os docentes lotados no departamento, informando quem está afastado e quem possui intenção de se afastar no ano subsequente, respeitando, na 

liberação de docentes para pós-graduação, o limite de 20% dos docentes efetivos em exercício no departamento com direito a contratação de professor substituto, 
e em conformidade com a capacidade de atendimento integral das atividades acadêmicas do departamento nos cursos de graduação e pós-graduação. 
2  Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor. 

4  DE (Dedicação Exclusiva), T40, T20. 

5  Se o docente em questão encontra-se afastado durante a vigência do plano. 

Relação dos Docentes Lotados no Departamento2 

N° Nome dos docentes Titulação3 Vínculo4 Está Afastado?5 Previsão de afastamento 

1.  Anailde Ferreira da Silva Dr DE Não  

2.  Ariel Adorno de Sousa Dr DE Não  

3.  Artur de Souza Moret Dr DE Não  

4.  Dieime Custódia da Silva Dr DE Não  

5.  Elie Albert Moujaess Dr DE Não Out/2021 

6.  Jorge Luis Nepomuceno de Lima Dr DE Não  

7.  Judes Gonçalves dos Santos Dr DE Não  

8.  Laudileni Olenka Dr DE Não  

9.  Luciene Batista da Silveira Dr DE Não  

10.  Priscilla Paci Araujo Dr DE Não  


