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A t a  d a  3 4 ª  R e u n i ã o  O r d i n á r i a  d o  C o l e g i a d o  d o  P o l o  1 5  U F F / I F R J  
d o  M e s t r a d o  N a c i o n a l  P r o f i s s i o n a l  e m  E n s i n o  d e  F í s i c a  

P L E N Á R I A  
 

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quarenta e 1 

quatro minutos, de forma virtual através de videoconferência via Google Meet, foi realizada a 2 

Trigésima Quarta Reunião Ordinária do Colegiado do Polo Quinze UFF/IFRJ do Mestrado Nacional 3 

Profissional em Ensino de Física, realizada em formato de PLENÁRIA. Estiveram presentes os 4 

seguintes docentes do Polo Quinze UFF/IFRJ: Ana Paula Damato Bemfeito, André Vinícius Dias 5 

Senra, Elicardo Alves de Souza Gonçalves, Ladário da Silva, Lígia Valente de Sá Garcia, Luiz Telmo 6 

da Silva Auler, Paulo Victor Santos Souza, Rafael de Sousa Dutra, Silvânia Alves de Carvalho, 7 

Thadeu Josino Pereira Penna, Thiago Martins Melo e Wagner Franklin Balthazar. Estiveram 8 

presentes os seguintes discentes do Polo Quinze UFF/IFRJ: Ana Patrícia de Paula Matos Carraro, 9 

Caroline Zamborlini Castilho de Assis, Igor Augusto de Carvalho Godoi, Luciana Figueiredo Maia, 10 

Rhaynara Carolyna Barbosa de Oliveira, Rômulo Rezende Bruno de Oliveira e Tomás Parussolo 11 

Alves dos Santos. A reunião foi a presidida pelo professor Ladário da Silva, Coordenador do Polo 12 

Quinze UFF/IFRJ do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, com a seguinte Pauta: 13 

Item um) Aprovação e assinatura da ata anterior;  Item dois) Aprovação da Vigésima Nona Ata 14 

Ad referendum da Coordenação; Item três) Aprovação da Trigésima Ata Ad referendum da 15 

Coordenação;  Item quatro) Aprovação da  Trigésima Primeira Ata Ad referendum da 16 

Coordenação;  Item cinco) Aprovação da  Trigésima Segunda Ata Ad referendum da Coordenação; 17 

Item seis) Aprovação da  Trigésima Terceira Ata Ad referendum da Coordenação; Item sete) 18 

Solicitação de troca de orientação do aluno Cristiano Barbosa Barradas; Item oito) Situação do 19 

aluno Cristiano José da Costa – turma 2020; Item nove) Definição das datas do próximo semestre 20 

letivo; Item dez) Definição das disciplinas do próximo semestre letivo; e Item onze) Palavra Livre. 21 

O presidente da reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a Ata da Trigésima 22 

Terceira Reunião Ordinária do Colegiado. A ata foi enviada com antecedência via e-mail aos 23 

membros para leitura. Aberta a discussão, a aprovação da ata foi colocada em votação. A Plenária 24 

aprovou por unanimidade. No item dois da pauta foi discutida a aprovação da Vigésima Nona 25 

Ata Ad referendum da Coordenação, que é referente à indicação dos docentes para comporem 26 

o Comitê Assessor de Pesquisa - CAP da PROPPI para o Biênio 2021-2022, representando o 27 

MNPEF. Foram indicados o professor José Augusto Oliveira Huguenin, SIAPE 2551747, como 28 

membro titular e o professor Luiz Telmo da Silva Auler, SIAPE 1225719, como membro suplente. 29 

Aberta a discussão, a aprovação da ata foi colocada em votação. A Plenária aprovou por 30 

unanimidade. No item três da pauta foi discutida a aprovação da Trigésima Ata Ad referendum 31 

da Coordenação, que é referente à composição da Comissão de Seleção 2021 do Polo Quinze. 32 

Foram voluntários os docentes: Wagner Franklin Balthazar (presidente), José Augusto Oliveira 33 

Huguenin, Lígia Valente Sá Garcia e Luiz Telmo da Silva Auler. Aberta a discussão, a aprovação da 34 
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ata foi colocada em votação. A Plenária aprovou por unanimidade. No item quatro da pauta foi 35 

discutida a aprovação da Trigésima Primeira Ata Ad referendum da Coordenação, que é referente 36 

à solicitação de prorrogação de prazo, por três meses, da discente Muary Dias Quintanilha, 37 

matrícula M094.118.009, orientada pelo docente Ladário da Silva. Aberta a discussão, a 38 

aprovação da ata foi colocada em votação. A Plenária aprovou por unanimidade. No item cinco 39 

da pauta foi discutido a aprovação da Trigésima Segunda Ata Ad referendum da Coordenação, 40 

que é referente à solicitação de prorrogação de prazo, por três meses, do discente Carlos Felipe 41 

de Oliveira Lima, matrícula M094.118.002, orientado pelo docente José Augusto Oliveira 42 

Huguenin. Aberta a discussão, a aprovação da ata foi colocada em votação. A Plenária aprovou 43 

por unanimidade. No item seis da pauta foi discutido a aprovação da Trigésima Terceira Ata Ad 44 

referendum da Coordenação, que é referente à solicitação de banca examinadora de dissertação 45 

da discente Muary Dias Quintanilha, matrícula M094.118.009, orientada pelo docente Ladário da 46 

Silva. A dissertação é intitulada “O jogo de RPG em astronomia no Ensino Fundamental Dois”. A 47 

banca examinadora será composta pelos seguintes professores doutores: Ladário da Silva (UFF - 48 

Orientador); Eliel Eleutério Farias (UFRR - Membro externo); Silvânia Alves de Carvalho (UFF - 49 

Membro interno); Carlos Augusto Domingues Zarro (UFRJ - Suplente externo) e José Augusto 50 

Oliveira Huguenin (UFF - Suplente interno), a ser defendida na data provável de dezoito de junho 51 

do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas. Aberta a discussão, a aprovação da ata foi 52 

colocada em votação. A Plenária aprovou por unanimidade. No item sete da pauta foi discutida 53 

a solicitação de troca de orientação do aluno Cristiano Barbosa Barradas. De comum acordo entre 54 

as partes, foi solicitada a troca de orientação. O novo orientador é o professor Thadeu Josino 55 

Pereira Penna. Ambos, aluno e novo Orientador, já estão trabalhando. Aberta a discussão, a nova 56 

orientação foi colocada em votação. A Plenária aprovou por unanimidade. No item oito da pauta 57 

foi discutida a situação do aluno Cristiano José da Costa – turma 2020. O referido aluno solicitou 58 

o cancelamento de matrícula em conversa telefônica com a Secretária do Programa, Sra. Larissa 59 

Vitoria, em maio do ano passado. O aluno alegou problemas pessoais e solicitou o cancelamento 60 

da matrícula. A Secretária pediu, via e-mail, o preenchimento da solicitação de cancelamento de 61 

matrícula para formalizar o pedido. O aluno não enviou e não compareceu mais em nenhuma 62 

aula. Dessa forma, ele foi reprovado em todas as disciplinas do primeiro semestre do ano 63 

passado. O novo Regimento Interno do Polo Quinze – UFF/IFRJ, em seu artigo 66, inciso II, diz: 64 

“O estudante terá a sua matrícula cancelada: II - Quando reprovado por 02 (duas) vezes em 65 

disciplinas ou atividades acadêmicas;”. Aberta a discussão, o cancelamento de matrícula do aluno 66 

Cristiano José da Costa foi colocado em votação. A Plenária aprovou o cancelamento de matrícula 67 

do aluno Cristiano José da Costa por unanimidade. No item nove da pauta foi discutida a 68 

definição das datas do próximo semestre letivo. Primeiramente, a Secretária Larissa Vitoria fez 69 

alguns esclarecimentos: i) A turma de 2019 já terminou todas as disciplinas obrigatórias e agora 70 

ficarão apenas para terminar a dissertação; ii) A turma de 2020 ainda possui dois semestres pela 71 

frente e um total de quatro disciplinas; iii) O Currículo do curso no Polo 15 UFF/IFRJ contempla 72 
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24 meses de disciplinas mais duas prorrogações de seis meses, totalizando 36 meses de curso; e 73 

iv) A Comissão de Pós-Graduação do MNPEF, em sua Resolução n. 02/2020, por causa dos 74 

transtornos causados pela pandemia de COVID-19, aprovou a prorrogação do prazo de todas as 75 

atividades que envolvam datas limites, para até 42 meses, para as turmas afetadas pela 76 

pandemia de COVID-19. Em seguida, ela vislumbrou duas possibilidades: a) A primeira seria 77 

comprimir os dois semestres que faltam nesse mesmo ano, organizando cada semestre com três 78 

meses. Como exemplo, foi usado o calendário da graduação da UFF, em que o primeiro semestre 79 

será de junho a setembro e o segundo semestre de outubro a fevereiro do ano seguinte. Nessa 80 

sugestão, a turma de 2020 conseguiria terminar as disciplinas obrigatórias no período normal de 81 

24 meses, mas o ano seria muito corrido, com muitas atividades no trabalho e na vida pessoal de 82 

todos, além das atividades do mestrado, com grande volume de conteúdo em curto espaço de 83 

tempo; e b) A segunda seria utilizar os seis meses de prorrogação da Resolução n. 02/2020 da 84 

CPG-MNPEF neste primeiro semestre de 2021 e voltar às aulas apenas em agosto. Dessa forma, 85 

um semestre seria de agosto a dezembro e o outro semestre seria de março a julho do ano que 86 

vem, correspondendo a dois semestres com duração tradicional. Nessa sugestão, a turma de 87 

2020 terminaria as disciplinas obrigatórias em julho do ano que vem, mas todos, docentes e 88 

discentes, teriam mais tempo para as aulas e conteúdos do mestrado, além de mais tempo para 89 

as atividades do trabalho e pessoais. Após explicar cada uma das possibilidades, foi informado 90 

ainda que as datas específicas dos semestres serão discutidas levando em consideração os 91 

calendários da UFF e do IFRJ para não prejudicar ninguém. Em seguida, foi aberta a palavra para 92 

discussão dos presentes. O professor Wagner informou que o calendário do IFRJ não será muito 93 

diferente do calendário da UFF, com poucas diferenças nas datas. Foi perguntado se essas 94 

propostas não ferem alguma norma das instituições e foi respondido que não, as duas propostas 95 

estão de acordo com as normas superiores. A representante discente, Caroline Zamborlini 96 

Castilho de Assis, se prontificou a conversar com a turma e verificar a preferência de cada um, 97 

visto que haviam poucos alunos da turma de 2020 presentes na reunião. A aluna Rhaynara 98 

Carolyna Barbosa de Oliveira comentou que preferiria a segunda opção, tendo em vista que 99 

trabalha em muitas escolas e que ficaria bem difícil acompanhar as disciplinas em um semestre 100 

de três meses. Após discussão, ficou decidido que as representantes discentes iriam conversar 101 

com os alunos da turma de 2020 e fariam um levantamento para decidir sobre os semestres. A 102 

Plenária aprovou o encaminhamento por unanimidade. No item dez da pauta foi discutida a 103 

definição das disciplinas do próximo semestre letivo. Foi informado que faltam quatro disciplinas 104 

para a turma de 2020: a)“Marcos no desenvolvimento da Física”; b) “Atividades Computacionais 105 

ou Experimentais para o Ensino Médio e Fundamental”; c) “Termodinâmica e Mecânica 106 

Estatística”; e d) “Acompanhamento da Implementação do Produto Educacional”. Aberta a 107 

discussão, os docentes presentes conversaram sobre as disciplinas que cada um gostaria de 108 

ministrar e sobre os horários nos quais estariam disponíveis. Para o primeiro semestre, os 109 

professores Ana Paula Damato Bemfeito, André Vinícius Dias Senra e Lígia Valente de Sá Garcia 110 
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gostariam de ministrar a disciplina “Marcos no desenvolvimento da Física”, na sexta-feira, de 16h 111 

às 18h. E os professores Elicardo Alves de Souza Gonçalves e Rafael de Sousa Dutra gostariam de 112 

ministrar a disciplina “Atividades Computacionais para o Ensino Médio e Fundamental”, na sexta-113 

feira, de 18h às 22h. Para o segundo semestre, o professor Paulo Victor Santos Souza gostaria de 114 

ministrar a disciplina “Termodinâmica e Mecânica Estatística”, no sábado, de 08h às 12h. E a 115 

professora Silvânia Alves de Carvalho gostaria de ministrar a disciplina “Acompanhamento da 116 

Implementação do Produto Educacional”, na sexta-feira, de 18h às 20h. Após a discussão, os 117 

horários e as disciplinas dos próximos dois semestres foram colocados em votação. A Plenária 118 

aprovou por unanimidade as escolhas discriminadas anteriormente. No item onze da pauta, 119 

Palavra Livre, foram informados os prazos de prorrogação ou defesa para a turma de 2019. A 120 

turma de 2019 está em sua primeira prorrogação, que foi feita para todos em reunião do 121 

Colegiado, que vai até o dia 31 de agosto. Quem for defender, deve enviar o pedido de banca 122 

examinadora até julho para os trâmites administrativos. Caso algum aluno precise de mais 123 

tempo, a segunda prorrogação deve ser pedida individualmente por cada orientador. Esse pedido 124 

pode ser feito até o final de julho. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às 125 

dezessete horas e eu, Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, lavrei a presente Ata que, após lida e 126 

aprovada pelo Colegiado, será assinada por mim e pelo presidente da reunião em virtude do 127 

trabalho remoto imposto pela epidemia de COVID-19. 128 

 
 
 
Ladário da Silva    __________________________________ 
 
 
 
Larissa Vitoria Cardoso Cusielo  __________________________________ 
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