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Ata da reunião ordinária do Colegiado do Mestrado Profissional em Ensino de Física 
 
 
INFORMES 

 

1. Atividades acadêmicas do polo 33 do MNPEF durante a pandemia de convid-19. Nas reuniões 

que ocorreram nos dias 2 e 3 de abril de 2020 com alunos e professores do Polo 33 do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física ficou decidido que as atividades acadêmicas seriam 

mantidas da seguinte forma: 

 

a. Atividade Síncrona: realização de aulas e reuniões via webconferência nos horários de aula 

já formalizados. 

b. Atividade Assíncrona: Envio de atividades via sistema acadêmico, Moodle ou aplicativos de 

mensagem instantânea. O Moodle será usado porque já está atrelado ao Diário de Turma e 

registra todas as atividades acadêmicas automaticamente e fica fácil de formalizar as 

atividades de alunos e avaliação, inclusive com o Acadêmico. Os aplicativos de mensagem 

instantânea já são amplamente usados por professores e alunos. Além disso, fica autorizado 

o uso de outras plataformas equivalentes previamente sinalizadas aos discentes, tais como 

Trello, Padlet, etc. 

c. Aulas de laboratório. Os professores que ministram disciplinas que necessitam de atividades 

práticas poderão realizar tais atividades depois que terminar o período de confinamento.  

d. Atividades avaliativas. Para acompanhar o desenvolvimento dos mestrandos os professores 

poderão aplicar pequenas atividades avaliativas, seminários para serem apresentados, 

fichamentos, resenhas, listas de exercícios, etc. Todas as disciplinas deverão reservar 

momentos presenciais após o término da quarentena para finalizarem com culminâncias 

(seminários, provas, etc). 

e. Aluno que não possui acesso à internet ou está em isolamento em área rural. Os alunos 

que se encontram impossibilitados de participarem das atividades por não disporem de 

internet ou recursos tecnológicos terão direito à reposição das aulas após o término da 

quarentena. O coordenador do mestrado e o professor da disciplina farão um plano de 

reposição para o aluno quando as atividades presencias retornarem. 

f. Defesas de mestrado. Durante a pandemia de covid-19 fica proibida a defesa presencial. Fica 

autorizado o uso de qualquer suporte eletrônico para realização da defesa, inclusive 



WhatsApp, webconferencia ou similar.  

 

PAUTA 

 

1. Pedido de prorrogação de prazo de defesa dos alunos da turma de 2018 até 31/07/2020. Os 
alunos da turma de 2018 excederam o prazo de 24 meses a contar da data da matrícula para a 
defesa da dissertação de mestrado e, por isso, a situação de cada mestrando fora avaliada pelo 
Colegiado de Pós-Graduação (CPG). O presidente do CPG entrou em contato com os orientadores 
dos mestrandos para informá-los da necessidade de se manifestarem a favor ou contra a extensão 
de prazo para o orientando. Abaixo segue a lista dos mestrandos e orientadores, respectivamente. 

 
 

Nome Orientador 

Alice Viviane Leles Luiz Otávio Buffon/Robson Leone Evangelista 

Althyeris Marion Venturin Emmanuel Marcel Favre-Nicolin 

Andre Cezarino Loose Emmanuel Marcel Favre-Nicolin 

Carla Francisca Souza da Conceição Jardel da Costa Brozeguini 

Cibele Kemeicik da Silva Machado Fernando José Lira Leal 

Crislane Tavares Machado Luiz Otávio Buffon 

Ricardo de Abreu Toribio Fernando José Lira Leal 

Sanan Zambelli Sylvestre Candido Jardel da Costa Brozeguini 

Tailor Raniere Waiandt Márcio de Sousa Bolzan 

 
Todos os professores contactados manifestaram-se em favor da extensão de prazo. Aprovado por 
unanimidade. 
 
2. Pedido de credenciamento do Professor Dr. Judismar Tadeu Guaitolini Jr. O professor Judismar 

do campus Vitória do ifes pediu credenciamento no polo 33 do MNPEF. O professor deseja 
participar como professor permanente do Polo 33 do MNPEF. Aprovado por unanimidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=270176
https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=270177
https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=270179
https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=270180
https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=270181
https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=270184
https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=270185
https://academico3.cefetes.br/qacademico/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=270186


Colegiado do curso da Pós-Graduação 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Emmanuel Marcel Favre-Nicolin 
(Membro permanente) 

 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Fernando José Lira Leal 

(Membro permanente) 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Jardel da Costa Brozeguini 

(Presidente) 
 
 

__________________________________________ 
Prof. Dr. Luiz Otávio Buffon 

(Membro permanente) 
 
 

__________________________________________ 
Prof.a Rayane Diniz dos Santos 

(Representante discente) 


