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Ata da Reunião Ordinária n. 4, Coordenadoria do Mestrado Profissional em Ensino de Física 
18/09/2015

Aos dezoito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quinze reuniram-se na sala da diretoria de
pesquisa  do  Campus  Cariacica  do  Instituto  Federal  de  Ciência  e  tecnologia  do  Espirito  Santo  os
professores Marcelo Esteves de Andrade, Pedro Leite Barbieri, Luiz Otavio Buffon, Fernando José
Lira Leal, Edna dos Reis, Filipe Leôncio e Márcio de Souza Bolzan. Satisfeita a condição de quórum
mínimo as 15:15 hs, deu-se início a reunião.

Pauta: 1) Informes 2) Aprovação da Ata da reunião ordinária n. 3 de 19/06/2015 3) Discussão sobre a
aprovação dos planos de trabalho dos alunos do PPGEFis.

1) Informes: O professor Marcelo Esteves repassou a informação de que a avaliação da solicitação da
nova turma para 2016/01 ainda estava em andamento e que precisávamos aguardar a resposta da CPG
do  programa  Nacional,  e  já  solicitou  àqueles  que  tivessem  interesse  de  se  prontificarem  para
participara da comissão do processo seletivo caso a resposta da solicitação de turma fosse positiva. Foi
solicitado também aos professores que lessem o texto inicial do regimento interno do PPGEFis, de
modo a sugerir alterações ou inclusão de pontos que o texto inicial não contempla. O texto já havia
sido enviado para os professores. O professor solicitou um prazo de duas semanas para estas inclusões
no texto de modo que ele fosse então aprovado numa futura reunião de coordenadoria.

2) Aprovação da Ata da reunião ordinária n. 3 de 19/06/2015: A redação da ata n.3 de 19/06/2015 foi
apreciada pelos presentes e aprovada por unanimidade, o original assinado encontrasse arquivado na
coordenadoria do mestrado.

3) Discussão sobre a aprovação dos planos de trabalho dos alunos do PPGEFis. O professor Marcelo
Esteves colocou aos presentes a necessidade de aprovar os planos de trabalhos dos alunos do PPGEFis,
visto que esta é uma exigência que consta no regimento nacional, foi a então discutida a melhor forma
de se realizar esta aprovação, uma vez que os alunos já entregaram seus planos de trabalho. Após
algumas discussões, chegamos a um consenso de que deveríamos formar uma comissão para avaliar os
trabalhos de modo que cada trabalho seria avaliado por dois professores que emitiria seus pareceres em
relação aos mesmos, em seguida esta comissão se reuniria para fazer uma análise conjunta dos planos
e encaminhá-los para a aprovação numa futura reunião da coordenadoria do PPGEFis. Foi proposto
que a comissão fosse composta pelos seguintes professores:

Marcelo Esteves de Andrade, Edna dos Reis, Marcio de Souza Bolzan, e Emmanuel Favre Nicolin.

Foi também sugerido que se convidasse um membro externo ao PPGEFis para contribuir na avaliação
dos trabalhos.



Sem mais, a reunião encerrou-se às 16:10 hs.  Por fim,  por esta expressar a verdade e completa
descrição dos fatos narrados, assinam abaixo os presentes e citados.
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