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Informes e Decisões da Quinta Reunião do PPGEnFis 

 

Vitória-ES, 06 de outubro de 2017. 

 

INFORMES 

1 - Avaliação do VI Seminário do PPGEnFis. Realizado em Mathilde, de 21 a 23 de 

setembro de 2017. As informações de participantes e da programação estão disponíveis em 

www.ensinodefisica.ufes.br. O resultado da avaliação do Seminário, realizada pelos 

participantes, está disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1eDixg9erXo3PshUd2YuGo4MXK8aE_XwZgYOMwqItifc

/viewanalytics.  

2 - Resultado da avaliação quadrienal da CAPES. Mantida a nota 3 na quadrienal 2013-

2016 da CAPES. Nos critérios quantitativos, o Programa atingiu nota 4.  

3 - Regras para emissão de diploma de alunos ingressantes a partir de 2015/2. 

Critérios adicionais foram aprovados no novo regimento, para marcação da defesa: 1 - 

Participação em pelo menos três defesas de mestrado. 2 - Comprovação de participação de 

pelo menos 10 horas em seminários de pesquisa e grupos. Além da aprovação na defesa, o 

mestrando deverá submeter um artigo em revista qualificada da área. Será considerado 

submetido apenas quando a revista emitir notificação de análise do mesmo. 

4 - Bolsa FAPES. O Programa foi contemplado com uma bolsa no edital PROCAP 2017-2018. 

 5 - Convênio Faculdade do Vale do Cricaré - São Mateus.  O coordenador propôs a criação 

de uma parceria entre o Programa da Faculdade do Vale do Cricaré e o PPGEnFis. A 

contrapartida do referido Programa será o aporte de recursos para passagens e diárias de 

pesquisadores para os Seminários do PPGEnFis. Nossa contrapartida será realização de 

palestras, seminários e participação de bancas examinadoras.  

 

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da reunião do dia 14 de julho de 2017 e homologação da reunião 

virtual do dia 19 de setembro de 2017. Aprovada a unanimidade.  

2 - Prorrogação de prazo dos mestrandos da turma 2015/2 (Os orientadores devem 
providenciar a justificativa, junto aos seus orientandos, para ser apreciada no dia da 
reunião). Discentes: Bruno, Giovane Rodes, SAnderley, Kleidiani, Carlos Agusto e Eduardo. 

3 - Situação de desligamento do aluno Vinício Merçon e Thiago Gottardi. Thiago 

Gottardi deverá ser desligado do Programa. Tendo em vista a excepcionalidade do caso do 

aluno Vinício Merçon, encaminha-se a proposta de prorrogação de prazo, cumprida as 

condições de apresentação dos documentos comprobatórios e o dos prazos definidos. Em 

discussão, em votação, os dois encaminhamentos foram aprovados a unanimidade. 

4 - Oferta não regular de disciplina para alunos reprovados em primeira oferta - caso 
do aluno Timóteo Ricardo. O discente, Timóteo Ricardo, solicitou defesa de dissertação, 

mas ainda não cumpriu todos os créditos obrigatórios. Assim sendo, a defesa não poderá 

ocorrer antes da resolução desta pendência. Após os esclarecimentos, a coordenação enviará 
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o conteúdo aos demais membros do Colegiado para apreciação e deliberações. Em discussão, 

aprovado a unanimidade. 

5 - Condições para a orientação de alunos em dificuldades de encontros presenciais. 
Proposta de criação de uma Comissão para elaboração do projeto de criação do Doutorado 

Profissional. 

 


