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Ata  d a  35ª  R e u n iã o  O r d in á r ia  d o  C o le g ia d o  d o   
M e s tr a d o  P r o f i s s io n a l  e m  En s in o  d e  F í s i c a  

P o lo  15  U F F / I F R J  
 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos, 1 

de forma virtual através de videoconferência via Google Meet, foi realizada a Trigésima Quinta 2 

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

em Ensino de Física. Estiveram presentes os membros do Colegiado: Ladário da Silva 4 

(Coordenador UFF), Silvânia Alves de Carvalho (titular UFF), Thadeu Josino Pereira Penna (titular 5 

UFF), Caroline Zamborlini Castilho de Assis (Discente UFF), Wagner Franklin Balthazar 6 

(Coordenador IFRJ), Ana Paula Damato Bemfeito (titular IFRJ), Lígia Valente de Sá Garcia (titular 7 

IFRJ), Paulo Victor Santos Souza (Suplente IFRJ) e Thamiris de Souza Lopes (Discente IFRJ). 8 

Estiveram também presentes os seguintes membros da comunidade do Polo Quinze UFF/IFRJ: 9 

Danielle Pereira Rodrigues, Felipe Dias Rodrigues, Igor Augusto de Carvalho Godoi, Luciana 10 

Figueiredo Maia, Luiz Telmo da Silva Auler e Marcus Vinicius Damaceno. A reunião foi a presidida 11 

pelo professor Ladário da Silva, Coordenador do Polo Quinze UFF/IFRJ do MNPEF, com a seguinte 12 

Pauta:  Item um) Aprovação e assinatura da ata anterior; Item dois) Aprovação da Trigésima 13 

Quarta Ata Ad referendum da Coordenação (Prorrogação Excepcional Carlos Felipe de Oliveira 14 

Lima), Item três) Aprovação da Trigésima Quinta Ata Ad referendum da Coordenação (Defesa 15 

Carlos Felipe de Oliveira Lima); Item quatro) Aprovação da Trigésima Sexta Ata Ad referendum 16 

da Coordenação (Defesa Luciana Maia); Item cinco) Solicitação de segunda prorrogação de prazo 17 

dos alunos: Adriano de Sousa Sá, Ana Patrícia de Paula Matos Carraro, Andreza Marques 18 

Nogueira, Carlos Luís da Silva, Cristiano Barbosa Barradas, Edinara Censi Boff, Eduardo Aquino 19 

Lima, Felipe Dias Rodrigues, Flaviane da Silva Almeida, Luiz Paulo Saldanha da Silva, Marcelo 20 

Freitas de Oliveira, Marcus Vinicius Damaceno, Rômulo Rezende Bruno de Oliveira, Tomás Tomás 21 

Parussolo Alves dos Santos e Vicente de Paulo Guimaraes; Item seis) Definição das datas e 22 

disciplinas dos próximos semestres letivos; Item sete) Solicitação de descredenciamento de 23 

Miriam Tainá Ferreira de Araújo; Item oito) Solicitação de aluno especial do Polo 42 UFSCar 24 

Sorocaba; Item nove) Pedido de apoio para Carta Aberta à Presidência da Capes pela redução da 25 

burocracia da Coleta Capes; Item dez) Proposta de discussão sobre fazer uma manifestação ou 26 

protesto com o que está acontecendo com o CNPQ e a Cinemateca. Item onze) Palavra Livre. O 27 

presidente da reunião iniciou com o item um da pauta apresentando a Ata da Trigésima Quarta 28 

Reunião Ordinária do Colegiado - PLENÁRIA. O referido documento foi enviado com antecedência 29 

via e-mail aos membros para leitura e correção. Aberta a discussão, nenhum dos membros 30 

presentes fez comentários. Após a discussão, a aprovação da ata foi colocada em votação. O 31 

Colegiado aprovou por unanimidade. No item dois da pauta foi apresentada a Trigésima Quarta 32 

Ata Ad referendum da Coordenação, referente à solicitação de prorrogação excepcional do aluno 33 

Carlos Felipe de Oliveira Lima. O referido documento foi enviado com antecedência via e-mail 34 

aos membros para leitura. Aberta a discussão, nenhum dos membros presentes fez comentários. 35 

Após a discussão, a aprovação da ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por 36 

unanimidade. No item três da pauta foi apresentada a Trigésima Quinta Ata Ad referendum da 37 

Coordenação, referente à solicitação de defesa de dissertação do aluno Carlos Felipe de Oliveira 38 

Lima. O referido documento foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura. 39 
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Aberta a discussão, nenhum dos membros presentes fez comentários. Após a discussão, a 40 

aprovação da ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item 41 

quatro da pauta, foi apresentada a Trigésima Sexta Ata Ad referendum da Coordenação, 42 

referente à solicitação de defesa de dissertação da aluna Luciana Figueiredo Maia. O referido 43 

documento foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura. Aberta a 44 

discussão, nenhum dos membros presentes fez comentários. Após a discussão, a aprovação da 45 

ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item cinco da pauta 46 

foram apresentadas as solicitações de segunda prorrogação de prazo dos alunos Adriano de 47 

Sousa Sá, Ana Patrícia de Paula Matos Carraro, Andreza Marques Nogueira, Carlos Luís da Silva, 48 

Cristiano Barbosa Barradas, Edinara Censi Boff, Eduardo Aquino Lima, Felipe Dias Rodrigues, 49 

Flaviane da Silva Almeida, Luiz Paulo Saldanha da Silva, Marcelo Freitas de Oliveira, Marcus 50 

Vinicius Damaceno, Rômulo Rezende Bruno de Oliveira, Tomás Tomás Parussolo Alves dos Santos 51 

e Vicente de Paulo Guimarães. As solicitações foram enviadas com antecedência via e-mail aos 52 

membros para leitura. Aberta a discussão, foi informado que os alunos da turma de dois mil e 53 

dezenove ainda possuíam seis meses de prorrogação de prazo conforme o currículo do curso. 54 

Após a discussão, as solicitações de prorrogação de prazo foram colocadas em votação. O 55 

Colegiado aprovou por unanimidade. No item seis da pauta foi discutida a definição das datas e 56 

disciplinas dos próximos semestres letivos. Aberta a discussão, a secretária Larissa informou que 57 

a representante discente fez o levantamento com os alunos a respeito das duas sugestões dadas 58 

na reunião passada sobre a definição das datas dos próximos semestres. A primeira sugestão foi 59 

comprimir os dois semestres que faltam nesse mesmo ano, organizando cada semestre com três 60 

meses, sendo um semestre de junho a setembro e o segundo de outubro deste ano a fevereiro 61 

do ano que vem. A segunda sugestão foi utilizar os seis meses de prorrogação extra da Resolução 62 

n. 02/2020 da CPG-MNPEF neste primeiro semestre de 2021 e voltar às aulas apenas em agosto. 63 

Dessa forma, um semestre seria de agosto a dezembro deste ano e o outro semestre seria de 64 

março a julho do ano que vem, correspondendo a dois semestres com duração tradicional. A 65 

Secretaria recebeu via e-mail o levantamento feito entre os alunos. Setenta por cento dos alunos 66 

escolheram a sugestão dois e trinta por cento escolheram a sugestão um. Dessa forma, no 67 

primeiro semestre de dois mil e vinte e um não haverá aula. O próximo semestre iniciará em 68 

agosto e terminará em dezembro do ano corrente, com a duração de seis meses. Em seguida a 69 

secretária Larissa sugeriu as datas para os próximos semestres. Para 2021/2, foi sugerido o 70 

período de 13/08/2021 a 11/12/2021. Para 2022/1, foi sugerido o período de 11/03/2022 a 71 

9/07/2022. As disciplinas para os próximos dois semestres foram definidas na reunião anterior. 72 

Após a discussão, as datas e disciplinas para os próximos dois semestres foram colocadas em 73 

votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item sete da pauta foi discutida a solicitação 74 

de descredenciamento da professora Miriam Tainá Ferreira de Araújo. O referido documento foi 75 

enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura. Aberta a discussão, foi 76 

informado que o pedido foi por motivos pessoais da professora Miriam e que o programa está à 77 

disposição caso ela queira retornar no futuro. Após a discussão, a solicitação de 78 

descredenciamento foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item 79 

oito da pauta foi discutido a solicitação de aluno especial do Polo 42 UFSCar Sorocaba. O referido 80 

documento foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura. Aberta a 81 

discussão, foi informado a coordenação do Polo 15 UFF/IFRJ recebeu um ofício do Polo 42 UFSCar 82 
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Sorocaba do MNPEF solicitando uma vaga na disciplina “Atividades Computacionais Para o Ensino 83 

Médio e Fundamental” para a aluna Ana Paula Furquim Moreira. A referida aluna é formanda e 84 

necessita desta disciplina. Após a discussão, a solicitação de aluno especial foi colocada em 85 

votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item nove da pauta foi discutido o pedido 86 

de apoio para Carta Aberta à Presidência da Capes pela redução da burocracia da Coleta Capes. 87 

O referido documento foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura. Aberta 88 

a discussão, o professor Ladário explicou o conteúdo da carta e perguntou ao Colegiado se todos 89 

aceitariam apoiar a carta. Após a discussão, o pedido de apoio para Carta Aberta à Presidência 90 

da Capes foi colocado em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. O item dez da pauta 91 

foi incluído no momento inicial da reunião com o aval de todos os presentes. Foi discutida uma 92 

proposta sobre fazer uma manifestação ou protesto com o que está acontecendo com o CNPQ e 93 

a Cinemateca. A professora Ana Paula comentou que os últimos acontecimentos contra o CNPQ, 94 

além do que já vem acontecendo, é inconcebível e que o programa como um todo poderia se 95 

manifestar. Comentou que a SBF fez uma carta aberta em defesa do CNPq, mas pensa que o 96 

programa poderia se manifestar mais. Foi feita a sugestão de criar uma carta do nosso Polo 97 

endereçada à SBF sobre essa manifestação. Ficou acordado que a professora Ana Paula vai fazer 98 

uma carta inicial compartilhada com todos. Assim, a carta poderá ser feita por todos os docentes 99 

para a SBF. Todos os presentes aprovaram por unanimidade. No item onze da pauta, Palavra 100 

Livre, nada foi comentado. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis 101 

horas e trinta minutos e eu, Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, lavrei a presente Ata que, após lida 102 

e aprovada pelo Colegiado, será assinada por mim e pelo presidente da reunião em virtude do 103 

isolamento social referente à epidemia do COVID-Dezenove. 104 

 
 
 
Ladário da Silva    __________________________________ 
 
 
 
Larissa Vitoria Cardoso Cusielo  __________________________________ 
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