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Informes e Decisões da Primeira Reunião do PPGEnFis 

 

Vitória-ES, 15 de março de 2019. 

 

INFORMES 

1 - VI Escola Brasileira de Ensino de Física. Este ano, faremos uma realização conjunta 

UFES-IFES da VI EBEF, de 19 a 23 de agosto de 2019, no IFES campus de Cariacica.  

2 - Implementação das novas regras de qualificação, para alunos da turma 2018/1. No 

ano passado, aprovamos mudanças nas regras de qualificação, de modo que devem ocorrer 

do 12 ao 15 mês de andamento do mestrado.  

3 - VI Fórum dos Mestrados Profissionais em Educação. No período de 20 a 22 de março 

de 2019, o Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Educação 

(PPGMPE/CE/Ufes) sediará o VI Fórum dos Mestrados Profissionais em Educação (FOMPE). 

4 - Mudança da ficha CAPES de avaliação da Pós-Graduação. A CAPES está modificando 

a ficha de avaliação e ela já será utilizado para a quadrienal 2017-2020. 

 

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da reunião do dia 09 de novembro de 2018. Em discussão, em 

votação. Aprovada a unanimidade. 

2 - Homologação da eleição de novos representantes estudantis no Colegiado. A turma 

2018/1 indicou o mestrando Paulo Roberto Ferreira da Silva. O aluno Marcos Venicius, da 

turma 2019/1. Aprovada a unanimidade.  

3 - Prorrogação de prazos de defesas de alunos da turma 2017/1. Alunos com 

prorrogação deferida: Luciana, André, Edson, José Roberto, Wesley, Yure, Nikolai e Saulus.  

4 - Data de realização do VIII Encontro do PPGEnFis. A proposta é realizar o encontro a 

partir da segunda quinzena de setembro, a ser realizado em Mathilde. Aprovada a 

unanimidade. 

5 - Situação de desligamento de alunos com duas reprovações. Os discentes Crisley 

Mendes e Kleber de Oliveira ficaram reprovados em duas disciplinas. Violando com isso, o 

Art. 58 do Regimento do PPGEnFis. Aprovada a unanimidade. 

6 - Datas e temas para Mesas Redondas sobre Pesquisas no Ensino de Física (Sextas na 
Pós). A Profa Márcia, o Prof Laércio (em junho), o Prof Gustavo e o Prof Rodrigo se 

disponibilizaram a participar, em datas ainda a serem definidas. Aprovada a unanimidade. 

. 7 - Proposição de estratégias de acompanhamento do trabalho de orientação. Em 
uma reunião de Colegiado, já aprovamos que o orientador deveria marcar um horário 
para a interação com o orientando. Palavra Livre: O representante Rodolfo relembra a 

decisão de realização de Mesas Redonda, para discutir as diferentes perspectivas teóricas e 

metodológicas para o ensino de Física. A primeira será realizada no dia 13 de abril de 2018, 

as 14h, com a presença dos prof Geide e Giuseppi. As próximas serão agendadas 

posteriormente. Aprovada a unanimidade. 



 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Centro de Ciências Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física – Polo 12/MNPEF/SBF 
 

 
Av Fernando Ferrari 514 - Campus de Goiabeiras - 29075-910 – Vitória/ES.  

Térreo do IC1/CCE - Tel: 27-40097951  Email: secretaria.ppgenfis.ufes@gmail.com 
 

Palavra Livre. A professora Márcia vai compor banca (aluno Ronaldo do PPGEEB - São 

Mateus) com o Prof Andre Koch (Unicamp) e vai dar uma palestra sobre história da 

eletricidade, as 16h, no dia 21 de março, no auditório do PPGFis. Primeiro será definido um 

aluno por orientador e em seguida definiremos as demais orientações da turma 2019/1. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Coordenador agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião, às 16h e lavrou a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada 

pelos presentes. 

 


