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Informes e Decisões da Quarta Reunião Ordinária do PPGEnFis 

 

Vitória-ES, 06 de dezembro de 2019. 

INFORMES 

1 - Aprovação da Chamada Instituições do Programa "Ciência na Escola" MEC/MCTIC. 

A Ufes foi contemplada com R$3,5 milhões em recursos para o desenvolvimento das diversas 

atividades do projeto. Todas as atividades e informações detalhadas poderão ser 

encontradas em www.ciencianaescola.ufes.br.  

2 - Atualização do Lattes para preenchimento da Sucupira para envio até janeiro de 

2020. Os professores do PPGEnFis devem atualizar o currículo Lattes até 20 de dezembro 

de 2019. 

3 - Submissão de APCN: 22/04 a 21/05 de 2020. Estamos em constante conversa com os 

demais nove polos envolvidos para a escrita do projeto para ser submetido no ano de 2020. 

4 - Resultado do PS 2020/1. Tivemos 12 alunos aprovados e contamos com 6 suplentes. 

Será aberta aos suplentes, a possibilidade de acompanhamento das atividades das 

disciplinas, tendo em vista as regras estabelecidas no Art. 33 do regimento do PPGEnFis.  

5 - Edital PROCAP FAPES para bolsas de mestrado. O PPGEnFis foi contemplado com duas 

bolsas de mestrado no edital PROCAP 2020 da FAPES, a serem implementadas para alunos 

da turma ingressante no próximo ano. 

6 - Utilização de formulários on-line para solicitação de defesa de dissertação, 

solicitação de diploma e etapas do Processo Seletivo. O PPGEnFis passará a utilizar 

formulários totalmente on-line para a solicitação dos documentos descritos neste item. 

Futuramente, novos formulários poderão ser desenvolvidos para outras solicitações.  

7 - Agenda de trabalho para discussão de adoção de critérios de qualidade do Produto 

Educacional, atualização do Planejamento Estratégico do PPGEnFis e da Auto 

Avaliação do Programa. Conforme estabelecido na reunião de 06 de setembro de 2019, 

foram estabelecidas as datas de 11 de outubro, 08 de novembro e 29 de novembro. Tais 

reuniões não ocorreram. Portanto, elas deverão ser reagendadas pela nova coordenação, no 

ano de 2020. 

Pauta 

1 - Aprovação da ata da reunião do dia 06 de setembro de 2019. Em discussão, em 

votação, aprovada a unanimidade. 

2 - Homologação das modificações sugeridas no Regimento, na reunião de 06 de 

setembro. Em discussão, o professor Rodrigo sugeriu fazer um informativo com as 

modificações realizadas no regimento. Em votação, aprovado a unanimidade. 

3 - Desligamento do aluno José Roberto Nadu de Carvalho Filho. O referido aluno 

abandonou o curso aproximadamente um mês após o início das aulas. Ele informou que os 
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horários de trabalho sofreram modificações, impedindo-o de continuar no curso, 

acarretando na reprovação nas duas disciplinas em que estava matriculado. De acordo com 

o Art. 58 do regimento, O aluno será desligado do curso caso ocorra:  i. Obter duas reprovações. 

Em votação, aprovado a unanimidade.    

4 - Comissão de Autoavaliação e Planejamento Estratégico. Em discussão, optou por 

criar uma única comissão para liderar os trabalhos relativos a estas duas ações. Os 

professore Geide, Rodrigo e Giuseppi se disponibilizaram a participar das comissões. Em 

votação, aprovado a unanimidade. 

5 - Temática para o trabalho da disciplina de Física Contemporânea em 2020. A 

temática sugerida para ser trabalha ao longo do ano de 2020, de modo a ser implementada 

em 2021 foi: Efeito Fotoelétrico - Centenário do Nobel de Einstein de 1921. Em votação, 

aprovado a unanimidade. 

6 - Eleição de Coordenador e Coordenador Adjunto para o período de março de 2020 

a fevereiro de 2022. O Prof Giuseppi fez um balanço da gestão de 2016 a 2019, apontando 

os pontos que foram implementados tais como mudanças no regimento sobre publicações, 

prazos, critérios, escrita do projeto de doutorado e um ponto de fragilidade, que precisa ser 

observado, a saber: permanência do PPGEnFis em duas áreas de concentração. Os 

professores Flávio e Geide se apresentaram como candidatos a coordenador e 

subcoordenador ao Colegiado. Em votação, aprovado a unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


