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Ata Reunião Ordinária n. 1, Coordenadoria do Mestrado de Fisica 06/02/2015.

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze reuniram-se na Sala de Estudos dos
Alunos do Mestrado no Campus Cariacica do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do
Espírito Santo  os professores Marcio  de Sousa Bolzan, Luiz Otavio  Buffon, Pedro  Leite
Barbieri, Fernando  José Lira Leal, Bernardo Brunoro, Edna dos Reis, Marcelo Esteves de
Andrade, Marcos Tadeu  D'Azeredo Orlando e  Wesley Spalenza. Satisfeita a condição de
quórum mínimo, às 14:30 hs, deu-se início à reunião. Pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da
Ata da (R. O. n. 2) Reunião Ordinária n. 2 de 02/12/2014; 3) Situação do aluno Wesley
Menelli; 4) Organiza ção dos  Seminário de Qualificação para os alunos do Mestrado. 1)
Informes:  Marcio de Sousa Bolzan  informou sobre as bolsas dos alunos, a vinculação do
bolsistas foi efetivada, apenas o aluno  Wesley Menelli não teve sua bolsa vinculado, os
motivos serão esclarecidos no ponto pauta n.
3. Além disso, ouvi uma discussão sobre a oferta das disciplinas do semestre 2015-01, esta
oferta  seguirá o  formulário de disponibilidade dos professores,  buscando  concentrar  as
disciplinas nas quintas e sexta-feiras. 2) Aprovação da Ata da (R. O. n. 2) Reunião Ordinária
n. 1 de 02/12/2014: A redação da Ata da Reunião Ordinária n. 2 de 02/12/2014 foi apreciada
pelos demais presentes
e aprovada por unanimidade, o original assinado encontrasse arquivado na Coordenadoria do
Mestrado. 3) Situação do aluno Wesley Menelli: O Prof. Márcio de Sousa Bolzan expôs que o
aluno Wesley Menelli havia lhe comunicado por e-mail no início da corrente semana sobre a
decisão de abandonar o curso e abrir mão da bolsa de mestrado. O Prof. Márcio salie ntou
que respondeu o e-mail solicitando que o aluno Wesley se apresentasse à coordenadoria do
Mestrado para oficializar tais intenções. Neste contexto o  Prof. Márcio pediu ao grupo que
propusessem uma solução para o caso do aluno Wesley vir a pedir trancamento do curso. A
atribuição de  acolher ou não o pedido de trancamento é do colegiado do Curso, neste caso
ainda não se formou um colegiado para o PPEFIS e na ausência deste qual procedimento
deverá ser adotado. Decidiu- se por unanimidade que na ausência do Colegiado o Coordenador
do Programa deverá avaliar e  acolher ou não os pedidos direcionados ao  Colegiado via “ad
referendum” para que quando  instituído o  Colegiado, este possa avaliar os pedidos “ad
referendum” encaminhados pelo Coordenador. 4) O Prof. Márcio expôs a necessidade de que
seja organizado o quanto antes um espaço onde os alunos do mestrado possam apresentar suas
propostas de produto e forma de desenvolvimento. A ideia é que não esperemos muito tempo,
pois caso contrário poderíamos comprometer a conclusão do curso por parte do mestrandos.
Além disso, o Prof. Márcio sugeriu que para  este espaço  fossem  convidados  Professores
de  outras  instituições,  que possuem experiência em orientações e atividades relacionado ao
Mestrado em Ensino de Física,  para que  estes pudessem participar das apresentações e
sugerir/criticar os projetos propondo alterações, acréscimos, modificações e correções a fim de
que  os projetos pudessem  ser melhorados ou  modificados a tempo de serem desenvolvidos
dentro do prazo para integralização do curso. O Prof. Márcio indicou que o período em que o
EPEFIS 2015 estará ocorrendo seria o ideal  para que fossem instalado este espaço para
apresentações e sugeriu que fossem organizado   o 2º Workshop do PPEFIS nos dias 21 e 22
de maio de 2015, de maneira que fossem possível contar com a presença dos palestrantes do
EPEFIS nas bancas de avaliação das apresentações dos



mestrandos. Os Professores presentes aprovaram por unanimidade  que seja realizado 2º
Workshop do PPEFIS nos dias 21 e 22 de maio de 2015, nos moldes descritos pelo Prof.
Márcio.  Além disso  será criada uma comissão de organização deste evento  composta pelos
professores Márcio de Sousa Bolzan e Marcelo Esteves de Andrade.   Sem mais, a reunião
encerrou-se às15:30 hs.  Por fim,  por esta expressar a verdade e completa descrição do fatos
narrados, assinam abaixo os presentes e citados.
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