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Informes e Decisões da Terceira Reunião do PPGEnFis 

 

Vitória-ES, 29 de junho de 2018. 

 

INFORMES 

1 - VII Seminário (Encontro) do PPGEnFis - 20 a 22 de setembro de 2018. Convidados 

confirmados Prof José Abdalla Helayel (CBPF), Júlio Fabris (DFIS) e Carlos Augusto Passos 

(DFIS).  

2 - Andamento dos trabalhos das dissertações da turma 2017/1. Comentário sobre dois 

orientandos que ainda não apresentaram a produção dos trabalhos do mestrado. 

3 - Escola de Ensino de Física. Abertas as solicitações para apoio financeiro à participação 

de DOCENTES/ORIENTADORES dos polos do MNPEF na V Escola Brasileira de Ensino de 

Física a ser realizada na UFSC – Campus de Blumenau no período de 27 a 31 de agosto 

próximo. Serão atendidos no máximo 65 pedidos de auxílio que incluem passagens e diárias.  

4 - Previsão de bolsas para a turma 2018/1. Previsão de bolsas para a turma 2018/1.  

5 - Nova função do p Previsão de bolsas para a turma 2018/1 professor Laércio na 
UFES. Irá assumir a Diretoria do Departamento de Inovação e Divulgação Científica da Pró-

reitora de Extensão da UFES.   

6 - Situação do aluno Ailton Oneshore. O referido aluno comunicou a Profª Mirian que 

pretende se desligar do Programa. 

 

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da reunião do dia 16 de março de 2018. Aprovada a unanimidade.  

2 - Homologação da decisão de reunião virtual do dia 09 de maio de 2018. Aprovada a 

unanimidade.  

3 - Logomarca do PPGEnFis. Aprovada a unanimidade. 

4 - Desligamento de alunos: Bruno (turma 2015/2), Gustavo e Leonardo (turma 
2018/1). O discente Bruno, não respondeu às solicitações anteriores, já os discentes Gustavo 

e Leonardo, foram desligados com base no Art 59 do Regimento Interno do PPGEnFis. 

5 - Projeto de Extensão "Planetário de Vitória". Prof Flávio Gimenes Alvarenga, analisou 

o relatório do projeto de Extensão Universitária "Planetário de Vitória", coordenado pelo 

Prof Sérgio Bisch, e se manifestou favoravelmente à aprovação do mesmo. Aprovada a 

unanimidade.  

6 - Mapa de produtividade do PPGEnFis e ações necessárias.  Exposição dos critérios e 

metas da CAPES para a pontuação dos itens de avaliação do Programa. A PRPPG orienta as 

seguintes ações: 1 - Buscar a definição de projetos estruturantes; 2 - A partir destes projetos, 

estruturar subprojetos por professor; 3 - Ofertar vagas "carimbadas", em função do projeto 

de cada professor; 4 - Definir critérios para que o professor possa ofertar vagas. Em 

discussão, em votação, aprovado a unanimidade. 


