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Informes e Decisões da Primeira Reunião do PPGEnFis 

 

Vitória-ES, 31 de março de 2017. 

 

INFORMES 

1 - Sucupira 2016 e avaliação quadrienal. A Sucupira dos anos de 2013, 2014 e 2015 foi 
revisada de modo que foram corrigidos erros e inconsistências e foram incluídos os produtos das 

dissertações como Produção Técnica.  

2 - Sucupira Polo 12 MNPEF. Recebemos uma solicitação da CPG do MNPEF sobre a 
necessidade de inclusão dos dados do Polo 12 na Sucupira.  

3 - Aspectos sobre o preenchimento da Sucupira. Identificamos alguns aspectos que 
precisam ser discutidos com todos os professores do Colegiado. 1 - Definição de Grupos de 
Pesquisa; 2 - Adequação às Linhas de Pesquisa do Programa; 3 - Discussão sobre fragilidades 
do nosso Programa, tendo em vista os critérios de avaliação presentes no Documento de 
Área. 

4 - Doutorado Profissional. O MEC publicou uma portaria 
(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24%2F03%2F2017&jo
rnal=1&pagina=61&totalArquivos=336) instituindo a modalidade de Doutorado 
Profissional. 

 

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da reunião do dia 11 de novembro de 2016. Aprovada a 
unanimidade.  

2 - Homologação dos representantes discente no Colegiado. Aprovada a unanimidade.  

3 - Homologação do Regimento do PPGEnFis. Aprovada a unanimidade. 

4 - Desligamento do aluno Flávio Goulart. Em discussão, o referido aluno ficou reprovado 
em uma disciplina no semestre 2016/1 e não efetivou matrícula em nenhuma disciplina nos 
semestres 2016/2 e 2017/1. Adicionalmente, não cumpriu as atividades que foram 
discutidas com o orientador durante o período em que participou do mestrado.  

5 - Aproveitamento de Estudos dos alunos Nikolai Bassani, Ailton Oneshore, Raphael 

Furtado, José Roberto. Os três primeiros já tiveram passagem pelo PPGEnFis, como aluno 
regular. O aluno José Roberto cursou as disciplinas Atividades Experimentais para o Ensino 
Médio Fundamental, Física Contemporânea, Processos e Sequências de Ensino e 
Aprendizagem em Física no Ensino Fundamental e Médio no polo 33. Aprovado a 
unanimidade. 

6 - Data e local do VI Seminário do PPGEnFis. O Seminário será realizado no período de 
14 a 17 de setembro de 2017. Aprovado a unanimidade. 

7 - Credenciamento dos Professores Rodrigo Dias e Gustavo Viali no PPGEnFis. Os 
respectivos professores, lotados no CEUNES, fizeram uma solicitação de credenciamento ao 
Programa. Foi ponderado que, neste momento, o enquadramento mais adequado para o 
ingresso no Programa é na condição de Colaborador. Aprovado a unanimidade. 
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8 - APCN Doutorado em Ensino de Física. A proposta de doutorado profissional ainda 
esteja condicionada à regulamentação da CAPES, o coordenador ponderou que existem 
algumas fragilidades que precisam ser enfrentadas, para a submissão de um APCN para a 
criação do Curso de Doutorado. 

Palavra Livre: O coordenador consultou os presentes sobre a criação de um link no site do 
PPGEnFis, para que possam ser hospedados os Trabalhos de Conclusão de Curso orientados 
e aprovados por docentes do PPGEnFis. 


