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11/04/2016

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis reuniram-se na sala de reuniões da
direção geral do Campus Cariacica do Instituto Federal de Ciência e tecnologia do Espirito Santo os
professores Marcelo Esteves de Andrade, Pedro Leite Barbieri, Luiz Otávio Buffon, Fernando Leal,
Filipe Leoncio Braga, Emmanuel Marcel Favre-Nicolin, Edna dos Reis e Cleiton Kenup Piumbini.
Satisfeita a condição de quórum mínimo as 9:02 hs, deu-se início a reunião.

Pauta: 1) Andamento das orientações 2) Regimento interno do polo 3) Proposta de alteração do fluxo
da grade.

1) O professor Marcelo Esteves apontou a necessidade de um acompanhamento mais próximo dos
orientados da turma de 2014/02 visto que eles se encontram no período final do curso, de forma que
todos os esforços necessários do polo devem ser feitos para que os alunos consigam terminar os seus
trabalhos dentro do prazo, entendo que para isso a função do orientador é primordial no que se refere à
supervisão no andamento dos trabalhos.

2) O professor Filipe Leôncio, apresentou a versão do regimento interno do polo revisado seguindo as
recomendações da câmara de pesquisa interna. As principais orientações da câmara foram as seguintes:

I) Definição do perfil de enquadramento de professores mestres

II) Caráter do colegiado, se consultivo ou deliberativo.

III) Deixar mais aberto as regras do processo seletivo.

IV)  Esclarecer  melhor  a  identidade  do  curso  como  um  polo  do  programa  nacional  de  mestrado
profissional em ensino de física (MNPEF)

V) Fazer alguns ajustes de nomenclaturas utilizadas ao longo do texto de modo a manter a coerência
da redação.

Em relação a sugestão I foi decido que o polo contará com apenas duas modalidades de professores,
permanentes e visitantes, sendo que os professores permanentes são os professores do IFES campus
Cariacica que ministram aula ou orientam alunos, e os professores visitantes são os professores de
outros campus ou de outras instituições que ministram aula no curso ou que orientam alunos sendo. O
professor com título de mestre (permanente ou visitante) poderá ministrar aulas e coorientar alunos. A
função de coordenador do curso só poderá ser exercida por um professor permanente. Em relação a
sugestão II o texto foi adequado para que fique claro que o caráter do colegiado é deliberativo, apesar
de também exercer funções consultivas sobre determinados assuntos específicos. Para adequar o texto
a sugestão III foram retirados os itens que definem detalhadamente as etapas e procedimentos mais
específicos do processo seletivo, fazendo com que o texto aponte apenas diretrizes mais gerais do



processo. Em relação a sugestão IV e V o texto do regimento foi também adequado de modo que
ficasse clara a natureza deste curso como sendo um polo do Mestrado Nacional Profissional em Ensino
de Física (MNPEF) gerenciado pela  Sociedade Brasileira de Física e  também de forma que fosse
mantida a coerência da redação em relação às nomenclaturas utilizadas.

3) Foi apresentada aos presentes a necessidade de alteração do fluxo da grade de disciplinas do curso
de modo que as disciplinas de Eletromagnetismo e Termodinâmica não fossem ministradas no mesmo
período. Após discussão e comentários dos presentes foi percebido que a mudança do fluxo só poderá
ser feita de forma mais eficaz para a próxima entrada  do curso, uma vez que a mudança geraria
alterações no primeiro semestre do curso, que por sua vez está em andamento, e também pelo fato de
que haveria alteração na carga horaria dos professores para o próximo semestre, que por sua vez já esta
planejado e definido. Foi então sugerido pelo grupo de professores que este tema fosse discutido mais
vezes ao longo do ano de forma que se possa trazer uma solução definitiva para a próxima turma.

Sem mais, a reunião encerrou-se às 15:10 hs.  Por fim,  por esta expressar a verdade e completa
descrição dos fatos narrados, assinam abaixo os presentes e citados.
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