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Ata da 38 ª Reun i ão Ord in á r i a do Co leg iado do
Mes t rado Pro f i s s iona l em Ens ino de F í s i ca

Po lo 15 UFF/ I FR J

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta1
e cinco minutos, de forma virtual através de videoconferência via Google Meet, foi realizada a2
Trigésima Oitava Reunião Ordinária do Colegiado do Polo Quinze UFF/IFRJ do Mestrado3
Nacional Profissional em Ensino de Física. Estiveram presentes os membros do Colegiado:4
Ladário da Silva (Coordenador UFF), Silvânia Alves de Carvalho (titular UFF), Thadeu Josino5
Pereira Penna (titular UFF), José Augusto Oliveira Huguenin (Suplente UFF), Caroline Zamborlini6
Castilho de Assis (Discente UFF), Wagner Franklin Balthazar (Coordenador IFRJ), Ana Paula7
Damato Bemfeito (titular IFRJ), Lígia Valente de Sá Garcia (titular IFRJ), Paulo Victor Santos8
Souza (Suplente IFRJ), Thiago Martins Melo (Suplente IFRJ). Estiveram também presentes os9
seguintes membros da comunidade do Polo Quinze UFF/IFRJ: Alexandre de Oliveira Silva, André10
Vinícius Dias Senra, Daniela Albino Ribeiro, Igor Augusto de Carvalho Godoi, Jaime Souza de11
Oliveira, Joelmir Simonal Silva, Júlia Dantas da Silva, Layla Vieira Silva, Lesley Toledo da Silva,12
Manoel Fernando Lobato Martins, Marcelo Freitas de Oliveira, Marcus Vinicius Rodrigues13
Andrade, Naiza Teixeira de Paula, Thais da Silva Lemos e Vicente de Paula Lopes Neto. A14
reunião foi a presidida pelo professor Ladário da Silva, Coordenador do Polo Quinze UFF/IFRJ15
do MNPEF, com a seguinte Pauta: Item um) Aprovação e assinatura da ata anterior; Item dois)16
Calendário Letivo 2022; (dia de início e fim e horários das aulas); Item três) Homologação da17
matrícula dos candidatos aprovados na Seleção 2022; Item quatro) Aprovação do Doutorado18
Profissional no Polo 15; Item cinco) Palavra Livre. O presidente da reunião iniciou com o item19
um da pauta apresentando a Ata da Trigésima Sétima Reunião Ordinária do Colegiado. O20
referido documento foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura e21
correção. Aberta a discussão, a ata foi lida a todos os presentes. Após a discussão, a ata foi22
colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item dois foi discutido o23
Calendário Letivo do ano de dois mil e vinte e dois. Aberta a discussão, foi apresentada a24
proposta de calendário para o semestre letivo deste ano, levando em consideração as datas dos25
semestres letivos dos cursos de graduação da UFF e do IFRJ e excluindo os finais de semana em26
que há feriado. Na proposta, o primeiro semestre inicia em 01/04 e termina em 30/07 e o27
segundo semestre inicia em 02/09 e termina em 23/12. Após a discussão, o calendário letivo do28
ano foi colocado em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item três foi discutida29
a homologação da matrícula dos candidatos aprovados na Seleção 2022. Aberta a discussão, foi30
apresentada a documentação de cada candidatos aos membros presentes. Todos apresentaram31
a documentação comprobatória solicitada. Dos treze candidatos aprovados, dois não enviaram32
documentação e foram eliminados do processo seletivo. Após a discussão, a matrícula dos33
candidatos foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item quatro foi34
discutida a aprovação do Doutorado Nacional Profissional em Ensino de Física (DNPEF) no Polo35
Quinze. Foi explicado que o curso de doutorado está em sua fase final de discussão e será36
enviado para Avaliação de Propostas de Cursos Novos (APCN) da CAPES. A Comissão de37
avaliação do doutorado na SBF avaliou positivamente o Polo Quinze e disse que o polo está38
apto para participar do doutorado. Aberta a discussão, os membros presentes discutiram e39
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foram todos a favor da aprovação do Doutorado Nacional Profissional em Ensino de Física e de40
sua criação dentro do Programa em Ensino de Física. Após a discussão, a aprovação do41
Doutorado Nacional Profissional em Ensino de Física foi colocada em votação. O Colegiado42
aprovou por unanimidade. No item cinco da pauta, Palavra Livre, foi informado que a43
universidade está se preparando para o próximo semestre ser presencial. As comissões ainda44
estão avaliando o desenvolvimento da COVID na região. O Colegiado do Polo Quinze avaliará a45
situação no final de março para decidir se as aulas continuarão de forma remota ou se46
retornarão de forma presencial. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às47
dezesseis horas e trinta minutos e eu, Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, lavrei a presente Ata que,48
após lida e aprovada pelo Colegiado, será assinada por mim e pelo presidente da reunião em49
virtude do isolamento social referente à epidemia de COVID-Dezenove.50

51

Ladário da Silva __________________________________
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