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Vitória-ES, 21 de agosto de 2020. 

 

INFORMES 

1 - O Programa recebeu, via MNPEF, três bolsas CAPES e elas já estão ativas. Os 
discentes contemplados foram: Fabio Bianchi de Moura, Sheila Borges Gonçalves e Wesley 
Menelli – período 08/2020 a 07/2022. 2 - O Programa recebeu uma bolsa FAPES que já 
está ativa e a discente contemplada foi:  Karoline Gonzaga Oliveira – período 03/2020 a 
02/2022. 3 - Preenchimento da Plataforma PROEB/MNPEF para acompanhamento dos 
mestrados profissionais. Todos os discentes deverão preencher a plataforma até o dia 
14/09/2020. Troca de orientação do mestrando Richelli Alves de Freitas da Turma 
2018/1. A professora Mírian Jonis solicitou a troca devido ao trabalho do aluno estar mais 
voltado para as atividades realizadas pelo professor Rodrigo Dias, que é coorientador, e 
passará a ser o orientador. A decisão foi em comum acordo entre os professores e o discente. 

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da Segunda Reunião Ordinária do PPGEnFis realizada no dia 13 
de julho de 2020. Todos os membros foram favoráveis à aprovação da ata. 2 - Deliberação 
sobre a continuidade das disciplinas do Semestre 2020/1 com base na Resolução 
29/2020 do CEPE-UFES. O coordenador, Professor Flávio Gimenes, apresentou a proposta 
vinculada a continuidade das disciplinas à qual adota providências para o Ensino-
Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – Earte de Graduação e Pós- Graduação 
em tempos de pandemia. Todos os membros foram favoráveis à aprovação da continuidade 
das aulas seguindo a Resolução 29/2020. 3 - Proposta de Oferta de disciplinas para o 
Semestre 2020/2. O coordenador, Professor Flávio Gimenes, apresentou a proposta para 
que o Segundo Semestre de 2020 pudesse ocorrer em paralelo com o Primeiro Semestre de 
2020, com base na Resolução 29/2020 associando aulas síncronas e assíncronas. Após 
discussões foi incorporado à proposta que um terço do quantitativo da carga horária total 
das aulas ocorrerão de forma síncrona empregando tecnologias virtuais. Todos os membros 
foram favoráveis à aprovação da proposta de Oferta de disciplinas para o Segundo Semestre 
de 2020. 4 - Pedido de prorrogação de prazo de defesa dos seguintes discentes da 
Turma 2018/1: Edna de Souza da Silva, Natiel da Silva Santos, Paulo Roberto Ferreira 
da Silva, Thays Ferreira Souza e Vinicius Teixeira Mardegan.  Todos os pedidos de 
prorrogação, por mais seis meses, da Turma 2018, tiveram ciência dos orientadores e o 
Colegiado levou em consideração, para essa tomada de decisão a Resolução 29/2020 do 
CEPE UFES que diz: Art. 9 º Ficam os Programas de Pós-Graduação excepcionalmente 
autorizados a prorrogar por até 6 (seis) meses cada um dos seus prazos máximos 
regimentais de conclusão para os cursos de mestrado e doutorado, independentemente dos 
prazos máximos previstos nos itens I, II e III do artigo 20 da Resolução nº 11/2010–Cepe, 
para todos os discentes matriculados no período de validade da presente Resolução: § 1º O 
estudante interessado deverá encaminhar ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação uma 
solicitação de prorrogação com justificativa, acompanhada de parecer do orientador, a ser 
analisada e deliberada por cada Colegiado. Todos os membros foram favoráveis à aprovação 
da prorrogação de prazo, por mais seis meses, de todos os discentes citados acima.  
 


