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Aos vinte e sete dias do mês de Novembro 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, Edna dos Reis,
Filipe Leôncio, Wesley Spalenza e Emmanuel Favre Nicolin. Satisfeita a condição de quórum mínimo
as 15:15 hs, deu-se início a reunião.

Pauta: 1) Visita de acompanhamento do polo com representante da SBF 2) Regimento do mestrado
3) Inclusão de novos professores no programa 4) Critérios para a escolha de orientadores.

1) Visita de acompanhamento do polo com representante da SBF:

O professor Marcelo Esteves informou aos presentes sobre a visita de um representante da CPG do
MNPEF que acontecerá nos dias 10 e 11 de dezembro, a visita terá o objetivo de acompanhamento das
atividades do polo, e ela constará de reunião com a direção da instituição, reunião com corpo discente,
reunião com corpo docente e visita as instalações da instituição, o professor Marcelo Esteves também
informou que a representante que fará a visita será a professora Iramaia de Paulo da UFMT

2) Regimento do mestrado:

O professor Filipe Leôncio apresentou de forma geral o texto do regimento do PPGEFis ressaltando
alguns  pontos  importantes  como  o  processo  de  escolha  de  orientadores  e  a  inclusão  de  novos
professores no programa. O texto deverá ser enviado para os professores do programa que terão duas
semanas para propor revisões e inclusões de pontos e ele será aprovado em reunião de coordenação já
agendada para o dia 15 de Dezembro.

3) Inclusão de novos professores no programa

Foi  apresentada  a  proposta  de  inclusão  de  dois  novos  professores  para  atuarem  no  PPGEFis,  o
professor Samir Lacerda do campus de Vitória e o professor Cleiton Kenup, atualmente do campus de
Linhares mas já com processo de transferência para o campus Cariacica, a intenção é que ambos já
possam atuar  como orientadores  no próximo semestre.  O professor  Marcelo informou que ambos
possuem experiência com trabalhos na área de ensino e que podem contribuir em nosso programa com
suas respectivas  experiencias.  Apos alguma discussão  sobre  os  nomes  e  sobre  a  entrada todos os
membros presentes se manifestaram a favor  da inclusão dos dois nomes.  Foi  discutido também a
necessidade  de formalizar  um procedimento  padrão para  reger  a  entrada  de novos professores  no
PPGEFis.  O  professor  Emmanuel  sugeriu  que  os  interessados  em  participar  do  programa
apresentassem ao colegiado um memorial descritivo de sua experiência profissional e acadêmica. O
professor Filipe Leôncio sugeriu que este procedimento deveria ser incluído no regimento do programa



que por sua vez está em fase de finalização. Todos se mostraram favorável a este procedimento e
decidimos então incluir o procedimento para o aceite de novos professores no programa dentro do
regimento.

4) Critérios para a escolha de orientadores.

Foi  solicitado  pelo  professor  Emmanuel  Nicolin  que  fosse  discutido  critérios  para  a  escolha  dos
orientadores para a próxima turma com entrada em 2016/01. O professor Filipe Leôncio mencionou
que este ponto já está contemplado no regimento que será aprovado, cada aluno terá um período inicial
de seis meses para escolher um orientador, no início do semestre cada orientador disponibilizará o
número de alunos que poderá orientar e a partir desta lista os alunos poderão solicitar a orientação de
um dado professor via um pedido formal ao colegiado do PPGEFis, este pedido deverá ter o aval do
orientador escolhido. Todos concordaram em incluir este ponto no regimento do mestrado.

Sem mais, a reunião encerrou-se às 16:25 hs.  Por fim,  por esta expressar a verdade e completa
descrição dos fatos narrados, assinam abaixo os presentes e citados.
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