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Cariacica-ES, 20 de Setembro de 2019

Ata da reunião ordinária do Colegiado do Mestrado Profissional em Ensino de Física

INFORMES 

1. Novo site do Mestrado Profissional em Ensino de Física: Foi solicitado à Coordenadoria
de Tecnologia da Informação - CTI novo domínio para a construção do site do Mestrado. O
coordenador da CTI já fez o pedido à reitoria para começar os trabalhos ainda esse ano com
a previsão de término para o ano que vem quando for  finalizado o processo seletivo de
ingresso da nova turma.

2. Credenciamento  da  Profa  Maria  das  Graças  Lobino:  A professora  foi  cadastrada  na
plataforma do MNPEF conforme consta da decisão da reunião de colegiado de curso de 8 de
fevereiro de 2019

3. Atualização do Lattes para preenchimento da Sucupira: Todos os  professores  devem
atualizar o currículo Lattes até 20 de outubro de 2019. 

4. Atualização do Lattes dos alunos: Todos os alunos do mestrado devem atualizar o currículo
Lattes até 20 de outubro de 2019.

PAUTA 

1. Comissão  de  organização  do  V  Seminário  do  Mestrado  Profissional  em Ensino  de
Física:  Indicados  os  professores  JARDEL  DA  COSTA  BROZEGUINI  (Presidente  da
comissão),  FERNANDO  JOSÉ  LIRA  LEAL  e  LUIZ  OTÁVIO  BUFFON.  Aprovado  por
unanimidade. 

2. Regra  para  emissão  de  diploma de  alunos  ingressantes  a  partir  de  2018/1:  Para  a
marcação da defesa o mestrando deverá comprovar participação em pelo menos três (3)
defesas de mestrado. A comprovação será feita por meio do formulário de participação em
Defesa preenchida pelo mestrando e assinada pelo presidente da banca.

3. Comissão de bolsa do Mestrado Profissional em Ensino de Física. Fez-se necessária a
composição de uma nova comissão de bolsas para o curso de Mestrado. Os professores
JARDEL DA COSTA BROZEGUINI e EMMANUEL MARCEL FAVRE-NICOLIN se dispuseram
a fazer parte desta comissão. Além disso, o aluno de mestrado MÁRCIO GOMES DA SILVA
aceitou compor a referida comissão. Aprovada por unanimidade. 


