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Ata da Reunião Ordinária n. 2, Coordenadoria do Mestrado Profissional em Ensino de Física 
24/04/2015

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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,  Bernado Brunoro,  Wesley Spalenza,  Rodrigo  Rodrigues,  Emmanuel  e  José  Bohland.
Satisfeita a condição de quórum minimo as 15:10 hs, deu-se início a reunião. Pauta: 1) Informes 2)
Aprovação da Ata da reunião ordinária n.  1 de 06/02/2015 3) Apresentação de trabalhos no 3º
EPEFIS 4) Discussão sobre o produto educacional 5) Apresentação do plano de trabalho 6) Criação
de grupo de pesquisa atrelado as linhas do mestrado. 1) Informes: Marcelo Esteves de Andrade
informou  sobre  as  bolsas  dos  alunos,  eles  receberam os  valores  retroativos  e  estão  recebendo
normalmente  no  início  de  cada  mês.  O  prof  Marcelo  também informou  sobre  um documento
enviado pela SBF que trata sobre algumas diretrizes do curso relativas à orientação, disciplinas,
produto educacional e estágio, ele falou da importância de todos os professores lerem o documento
de modo a estar a par da proposta defendida pela SBF. 2)Aprovação da Ata da reunião ordinária n. 1
de 06/02/2015: A redação da ata n.2 de 06/02/2015 foi apreciada pelos presentes e aprovada por
unanimidade,  o  original  assinado  encontrasse  arquivado  na  coordenadoria  do  mestrado.   3)
Apresentação de trabalhos no 3º EPEFIS: Foi retomado o tema das apresentações de trabalhos dos
alunos no 3º EPEFIS, o prof Marcelo solicitou aos professores que auxiliassem seus alunos na
preparação  destas  apresentações  pois  o  evento  acontecerá  a  menos  de  um mês,  também ficou
acordado  que  solicitaríamos  a  submissão  de  um  resumo  aos  participantes,  de  modo  que  os
avaliadores pudessem ter um contato prévio com os trabalhos que serão apresentados. O professor
Marcelo propôs que essas apresentações se tornassem um evento da coordenadoria com o título de
1º Seminário do Mestrado Profissional, e que ele se tornasse um evento anual.4) Discussão sobre o
produto  educacional:  Foi  colocado  em discussão  a  definição  ou não de  regras  para  o  produto
educacional do mestrado, o professor Marcelo expos que em outros programas existem algumas
diretrizes  para estes trabalhos  em relação ao formato e  carga horaria  de aplicação,  e  que seria
interessante que a coordenadoria discutisse a necessidade ou não destas regras, após uma pequena
discussão o grupo de professores definiu que neste momento do andamento dos trabalhos não seria
interessante definir regras para o produto educacional.  5) Apresentação do plano de trabalho: Foi
exposto ao grupo a necessidade da aprovação do plano de trabalho de cada um dos alunos do
programa  de  acordo  com  o  que  está  no  artigo  35º  do  regimento  da  SBF  para  o  mestrado
profissional. O professor Marcelo apresentou um modelo de plano de trabalho que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. Foi avisado também que os alunos teriam no dia 30 de Abril de 2015
um seminário sobre a construção de um plano de trabalho ministrado pelo professor Aldieres.  6)
Criação de grupo de pesquisa atrelado as linhas do mestrado: O professor Rodrigo Rodrigues expos
a proposta de criação de um grupo de pesquisa em ensino de física que estivesse atrelado às linhas
de  pesquisa  do  mestrado  profissional,  a  proposta  na  verdade  foi  uma  sugestão  da  câmara  de
pesquisa do  campus,  a  ideia  inicial  seria  que todos  os  professores  do  programa e  seus  alunos
orientandos  fizessem  parte  do  grupo  de  pesquisa,  após  algumas  discussões  os  professores
propuseram  que  o  grupo  de  pesquisa  fosse  criado  e  que  os  professores  do  programa  seriam



convidados a participarem do grupo, ficando a carga de cada um a decisão de participarem ou não
do grupo de pesquisa. Sem mais a reunião encerrou-se às 16:30hs. Por fim, por esta expressar a
verdade e completa descrição dos fatos narrados, assinam abaixo os presentes e citados.
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