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19/06/2015

Aos dezenove dias do mês de Junho 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,  Wesley  Spalenza,  Rodrigo  Rodrigues,  Filipe  Leôncio  e  José  Bohland.
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. 2 de 24/04/2015 3) Definição da
equivalência  entre  notas  numéricas  e  conceitos  4)  Disciplina de Estágio 5)  Acompanhamento das
disciplinas 6) Situação do aluno José Roberto.

1) Informes: O professor Marcelo Esteves repassou algumas informações de cunho geral que foram
transmitidas na reunião de coordenadores que aconteceu em Maio na SBF, informou também que
haverá uma visita ao polo por parte dos membros da CPG do programa e que esta visita ocorrerá nos
próximos meses  mas ainda não existe  uma data  pré determinada,  o  objetivo da visita  e fazer  um
acompanhamento  dos  trabalhos  no  polo  e  conversar  com  alunos  e  professores  do  programa.
2)Aprovação da Ata da reunião ordinária n. 2 de 24/04/2015: A redação da ata n.2 de 24/04/2015 foi
apreciada pelos presentes e aprovada por unanimidade, o original assinado encontrasse arquivado na
coordenadoria do mestrado.  3)  Definição da equivalência entre notas numéricas e conceitos: Foi
apresentada a necessidade de se estabelecer uma equivalência entre as notas numéricas e o conceitos
nas disciplinas do programa,  atualmente o sistema acadêmico não faz esta correspondência o que
vinha  dificultando  os  registros  por  parte  dos  professores,  após  uma  breve  discussão,  foram
apresentadas duas propostas como segue abaixo:

Primeira proposta: A = 90 a 100; B = 70 a 89; C = 60 a 69; D = Zero a 59

Segunda proposta: A = 85 a 100; B = 70 a 84; C = 60 a 69; D = Zero a 59

Foi feita uma votação e a segunda proposta teve a maioria dos votos e portanto foi a vencedora. Esta
relação será encaminhada para o núcleo pedagógico que fará as adequações no sistema acadêmico
junto ao departamento de TI. 4) Disciplina de estágio: Foi apresentada aos professores do programa a
proposta da disciplina de estagio segundo o regimento do MNPEF, e também foi discutido um trecho
do documento de orientações enviado pelo coordenador geral do programa, o professor Marco Antonio
Moreira,  alguns professore desconheciam a necessidade de um acompanhamento nas escolas onde
serão aplicados os produtos educacional dos alunos orientandos, foi sugerido a criação de um relatório
de acompanhamento para esta atividade de estágio de modo que os orientadores fizessem anotações
em relação ao desempenho dos orientandos nestas aplicações e dessem subsídios para a avaliação
destes na disciplina de estágio.



 5)  Acompanhamento  das  disciplinas:  Foi  colocado  aos  professores  a  necessidade  de  se  fazer
adaptações em relação a ministração das disciplinas de modo que os objetivos gerais do programa
fossem atendidos, mais uma vez apresentamos as orientações metodológicas que foram enviadas a nós
e foi colocada a necessidade de que cada professor que for ministrar essas disciplinas se aproprie
destas orientações e busque estratégias diferenciadas para se abordar os temas das ementas, alguns
professores  que  já  ministraram  e  estão  ministrando  essas  disciplinas  passaram  um  pouco  da
experiencia que tiveram e apontaram os caminhos mais adequados para se trabalhar com estes tópicos.

6) Situação do aluno José Roberto: O Professor Carlos Augusto Passos que é o orientador do aluno
José Roberto por não poder participar da reunião enviou a coordenadoria um memorando explicando a
situação do aluno, o memorando foi explanado pelo professor Filipe Leoncio que é o coorientador do
aluno.  Foi  colocado  todas  as  dificuldades  encontradas  na  orientação  do  aluno  em  questão,
principalmente no cumprimento de prazos, na indisposição de realização das tarefas solicitadas e na
dificuldade de comunicação com o aluno. O aluno foi advertido pelos orientadores várias vezes e
mesmo assim não teve uma mudança na postura. Tendo em vista estes fatos os dois professores, Carlos
Augusto Passos e Filipe Leôncio desistem de orientar o aluno, neste caso o aluno será encaminhado a
um outro orientador dentro do quadro de professores do programa. Sem mais, a reunião encerrou-se
às16:30 hs.  Por fim,  por esta expressar a verdade e completa descrição dos fatos narrados,  assinam
abaixo os presentes e citados.
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