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Informes e Decisões da Sexta Reunião do PPGEnFis 

 

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2017. 

 

INFORMES 

1 - Resumo do V Seminário da Área de Ensino. CAPES - 08 a 10 de novembro de 2017. 

Escrever, no texto introdutório, as informações importantes (Processo de Validação, 

Divulgar em Repositório, Divulgar no site do Programa) para caracterizar o Produto da 

Dissertação. A CAPES instituiu o doutorado profissional - portaria 12/12/2017. 

2 - Regras para defesa de dissertação mestrandos ingressantes a partir de 2015/2. 

Participação em pelo menos três defesas de dissertação. Comprovação de participação 

mínima de 10 horas em seminários do grupo de pesquisa; Submissão de artigo sobre a 

dissertação em periódico qualificado da área, anexando a carta de recebimento e análise da 

revista. 

3 - Processo seletivo 2018/1. 14 candidatos aprovados e o resultado final será divulgado 

no próximo dia 18 de dezembro.  

4 - Dificuldade em implementar as decisões do Colegiado.Necessidade de um trabalho 

coletivo e cooperativo para a real implementação das decisões já tomadas no âmbito do 

colegiado do PPGEnFis e superação das dificuldades naturais do funcionamento do 

Programa.  

5 - Oferta de disciplinas 2018/1. Turma 2017/1 - Atividades Experimentais para o Ensino 

Médio e Fundamental (Prof Rodrigo Dias); Termodinâmica e Mecânica Estatística (Prof 

Breno Segatto). Turma 2018/1 - Fundamentos Teóricos em Ensino e Aprendizagem (Profs 

Laércio Ferracioli e Gustavo Viali) e Física Contemporânea (Prof José Alexandre). 

6 - Reunião para processo de internacionalização. Para progredir de nota 5 para 6, 

obrigatoriamente deve haver interface com alunos e projetos internacionais. 

 

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da reunião do dia 06 de outubro de 2017.  Aprovada a unanimidade.  

2 - Oferta não regular de disciplina para alunos reprovados em primeira oferta - caso 
do aluno Timóteo Ricardo. Reoferta da disciplina, para o referido aluno foi implementada. 

A plataforma AVA deve ser usada apenas como apoio ao Ensino Presencial. Se houver a 

intenção de ofertar disciplina na modalidade EaD, deverá ser feita uma proposta a ser 

avaliada, de uma disciplina eletiva. Em discussão, aprovado a unanimidade. 

3 - Proposta de preenchimento descentralizado da Plataforma Sucupira 2017. Dividir 

o preenchimento em grupos. Em discussão, aprovado a unanimidade.  

4 - Os 100 anos da confirmação teoria da relatividade em Sobral-CE. Proposta de 

articulação do PPGEnFis no desenvolvimento de atividades sobre esta data. Usar a disciplina 

de Marcos no Desenvolvimento da Física para desenvolver atividades e montar uma 

exposição sobre os materiais produzidos. Discutir essa temática também na disciplina de 

Física Contemporânea. 
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5 - Aproximação com o Polo 33. Convidar o pessoal do Polo 33 para a realização do 

Seminário Interno do Programa.  

Palavra livre: Aposentadoria do Professor Laércio Ferracioli, no entanto, permanecerá no 

PPGEnFis. Proposição de realizar mesa redonda para discussão das teorias de aprendizagem 

mais usadas no referencial teórico das dissertações do PPGEnFis. 


