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Informes e Decisões da Primeira Reunião do PPGEnFis 

 

Vitória-ES, 16 de março de 2018. 

 

INFORMES 

1 - Preenchimento Sucupira. Enviaremos a consolidação docente, para cada professor, 

para a conferência detalhada das informações inseridas na Sucupira.  

2 - VII Seminário do PPGEnFis.  O Diretor do CCE acenou positivamente para o pagamento 

de passagens e diárias para dois participantes do Seminário do PPGEnFis. No entanto, a 

escolha dos nomes dos convidados precisa ser enviada ao CCE, no prazo máximo de 1 mês, 

para viabilizar a compra das passagens.  

 

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da reunião do dia 15 de dezembro de 2017. Aprovada a 

unanimidade.  

2 - Homologação dos novos representantes discentes das turmas 2017/1 e 2018/1. . 

Os estudantes da turma 2017/1 e 2018/1 se reuniram no dia 08 de março de 2018 e 

indicaram, de acordo com ata em anexo, os mestrandos Rodolfo Sant´Ana (turma 2017/1) e 

Kleber de Oliveira (turma 2018/1). Aprovada a unanimidade.  

3 - Eleição de coordenador e coordenador adjunto. O mandato do coordenador e 

coordenador adjunto terminou no dia 25 de fevereiro de 2018. Balanço de pontos positivos 

e negativos destes dois anos da atual coordenação. Importância da chegada da nova 

secretária do PPGEnFis para o andamento das atividades do PPGEnFis. Foram ressaltados os 

entraves da burocracia interna da UFES, a dificuldade em implementar algumas mudanças 

no Programa e a dificuldade em conseguir recursos financeiros para a composição de bancas.  

Foi sugerido a recondução do atual coordenador e coordenador adjunto. Aprovada a 

unanimidade. 

4 - Andamento do projeto do Doutorado.  O prazo para submissão de proposta de criação 

de doutorado é dia 01 de junho de 2018. Foi assumido pelo prof. Flávio o compromisso de 

apresentar aos demais as proposições e orientações iniciais da comissão para a elaboração 

do projeto. Aprovada a unanimidade.  

5 - Proposta para a formatação do Produto da Dissertação. Por orientação da comissão 

de avaliação da CAPES, o Produto da Dissertação deve conter um texto inicial com a 

apresentação resumida do mesmo e dos resultados da sua aplicação e avaliação. Foi 

apresentado um modelo para a formatação dos Produtos da Dissertação. Aprovada a 

unanimidade.  

6 - Prorrogação de prazos dos mestrandos da turma 2015/2. Os alunos, Kleidiani e 

Sanderley, e respectivos orientadores já estavam cientes da necessidade de apresentação 

das justificativas de prorrogação de prazos para a apreciação do Colegiado.  

7 - Realocação de cotas remanescentes de bolsas FAPES (total de nove parcelas). Os 

critérios utilizados para escolha do aluno a receber parcelas de bolsas remanescentes foram: 

1 - O aluno estar matriculado a menos de 24 meses no Programa; 2 - O aluno deve ser 
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escolhido respeitando a ordem de classificação do edital mais antigo (no nosso caso 2017/1) 

e em caso de não haver aluno elegível no referido edital, o aluno deve ser escolhido no edital 

subsequente (no nosso caso 2018/1). Portanto, com base nestes critérios, o aluno 

selecionado a receber as nove parcelas foi Yure Zanette Formentini, da turma 2017/1. 

Aprovada a unanimidade. 

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. 

 


