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001 - ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA PÓS-GRADUAÇÃO DO POLO 33 DO MNPEF  

23 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Ata da Reunião do Colegiado da Pós-Graduação do polo Ifes do MNPEF, realizada no dia vinte 
e três do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, por 
webconferência. A reunião foi presidida pelo Coordenador do polo Ifes do MNPEF, Jardel da 
Costa Brozeguini, e contou com a presença dos seguintes membros: docentes permanentes 
do Colegiado da Pós-Graduação, Emmanuel Marcel Favre-Nicolin, Fernando José Lira Leal e 
Luiz Otávio Buffon, e do Representante discente, Carlos Ivan falcão Fehlberg. O Coordenador 
do polo Ifes do MNPEF, Jardel da Costa Brozeguini, deu início à reunião e saudou aos membros 
presentes. Logo depois, apresentou a pauta da reunião, constituída dos seguintes: (1) 
Prorrogação de prazo dos alunos da turma 2018 tomando como base a Resolução Nº 02/2020, 
que trata da adequação de prazos para as atividades acadêmicas do MNPEF, aprovada pela 
CPG; (2) pedido de desistência de orientação do Professor Cleiton Kenup Piumbini (Aluna 
Laisa); (3) composição de comissão de organização do VI Seminário do Mestrado em Ensino 
de Física; e (4) informes. Em seguida, Jardel Brozeguini apresentou o ponto (1) que trata da 
prorrogação de prazo dos alunos da turma 2018 aprovada pela CPG do Mestrado Nacional. 
Além disso, o presidente leu o artigo primeiro da supracitada resolução que diz o seguinte: 
“Autorizar que os prazos de todas as atividades que envolvam datas limites, como exames de 
qualificação e defesa das dissertações, sejam prorrogados, a critério dos polos e em caráter 
excepcional, desde que a defesa ocorra dentro do limite de 42 meses a contar da primeira 
matrícula, para todos os alunos matriculados na presente data”. O presidente apresentou aos 
membros do Colegiado duas propostas de deliberação, quais sejam: 1) Examinar cada caso 
separadamente e proceder com a aprovação ou não da prorrogação; ou 2) Aprovação da 
prorrogação de todos os mestrandos com a observação feita conforme relatório enviado à CPG 
com as classificações, a) Provavelmente concluirá a tempo, b) Estamos trabalhando para isso, 
mas há alguns problemas, c) é um aluno com muitas dificuldades com poucas chances de 
concluir. A votação foi realizada e, como resultado, a proposta (2) foi escolhida por 
unanimidade. Sendo, portando, a opção (2) escolhida com as classificações como segue: Alice 
Viviane Leles, provavelmente concluirá a tempo; Althyeris Marion Venturin, é um aluno com 
muitas dificuldades com poucas chances de concluir; Andre Cezarino Loose, estamos 
trabalhando para isso, mas há alguns problemas; Carla Francisca Souza da Conceição, 
provavelmente concluirá a tempo; Cibele Kemeicik da Silva Machado, provavelmente concluirá 
a tempo; Crislane Tavares Machado, é um aluno com muitas dificuldades com poucas chances 
de concluir; Ricardo de Abreu Toribio, estamos trabalhando para isso, mas há alguns 
problemas; Sanan Zambelli Sylvestre Candido, provavelmente concluirá a tempo; Tailor 
Raniere Waiandt, estamos trabalhando para isso, mas há alguns problemas. Logo depois, 
Jardel Brozeguini apresentou o ponto (2) que trata do pedido de desistência de orientação do 
Professor Cleiton Kenup Piumbini. O presidente salientou que conversou com o Professor 
Cleiton e que ele informou que a comunicação com a aluna Laisa Cola Carlete estava difícil 
antes da pandemia de COVID-19 e que se agravou durante a pandemia e, por isso, ele decidiu 



 

por terminar a orientação da aluna. Sendo assim, o presidente disse ao professor que poderia 
aceitar a aluna como orientanda desde que ele aceitasse a troca. O professor Cleiton aceitou 
a troca de orientador e se comprometeu em assumir um aluno da turma 2021. O Colegiado 
aceitou a troca por unanimidade. Na sequência Jardel apresentou o ponto (3) que trata da 
composição de comissão de organização do VI Seminário do Mestrado em Ensino de Física. Foi 
acordado que o Colegiado comporia a comissão e que outros professores seriam chamados 
para participarem das bancas para avaliarem os trabalhos. Emmanuel sugeriu convidar o 
Professor Alexandre José Gonçalves de Medeiros para ministrar a palestra de abertura do 
evento. O colegiado aceitou por unanimidade a proposta e o Professor Emmanuel ficou de 
entrar em contato com o palestrante. Além disso, Jardel também apresentou a proposta de 
programação do evento a qual foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado. 
Logo depois, Jardel Brozeguini apresentou os informes (4) para dar conhecimento sobre a 
Portaria GAB No 29, de 18 de fevereiro de 2021 que altera o calendário da CAPES para 
atividades do Processo de Avaliação para o ano de 2021. Salientou, ainda, que o processo 
seletivo estava em andamento e que a portaria da comissão do processo seletivo já estava 
pronta e que a portaria da comissão de heteroidentificação já estava sendo providenciada. 
Jardel Brozeguini informou sobre os recursos do Programa Institucional de Apoio à Pós-
graduação Stricto Sensu – PROPÓS, quais sejam: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) para 
pagamento de 12 cotas de bolsas de R$ 800,00 para aluno e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 
compra de material de consumo na rubrica aluno. Além disso, o presidente informou que o 
MNPEF/SBF disponibilizou R$ 8.570,00 (Oito mil quinhentos e setenta reais) para compra de 
material de consumo para o polo Ifes. Com esse recurso foram adquiridos os seguintes itens: 
2 Kits de eletromagnetismo básico, 2 Kit de difração da luz, 4 Kits de arduíno robótica, 1 HD 
externo de 1TB, 2 conjuntos de ímãs, 1 conjunto de transformação de energia solar, 1 
microfone dinâmico e 1 câmera webcam. Jardel informou que os alunos Amanda de Oliveira 
Sarmento Souza, Dionattan Raimundo dos Santos e Guilherme Bellon Brito trancaram o 
semestre 2020/2. Por fim, informou que a aluna Kátia Maria Scopel Vieira foi contemplada 
com uma bolsa da CAPES.  
 
Nada mais tendo a tratar, o Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de Física do Ifes, 
Jardel da Costa Brozeguini, deu encerrada a reunião às 10h30, e lavrou esta Ata, que, após 
aprovada, será assinada por todos os presentes. 
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