UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA
Av. Des. Ellis Hermydio Figueira, nº783, Bloco C, Sala 303-C-A, Aterrado. Volta Redonda/RJ - 27213-145.
Telefone: (24) 3076-8931 – E-mail: spg.vcx@id.uff.br - Site: http://mnpef.sites.uff.br/

Ata da 39ª Reunião Ordinária do Colegiado do
Mestrado Profissional em Ensino de Física
Polo 15 UFF/IFRJ
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e
trinta e cinco minutos, de forma virtual através de videoconferência via Google Meet, foi
realizada a Trigésima Nona Reunião Ordinária do Colegiado do Polo Quinze UFF/IFRJ do
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Estiveram presentes os membros do
Colegiado: Ana Paula Damato Bemfeito, José Augusto Oliveira Huguenin, Lígia Valente de Sá
Garcia, Paulo Victor Santos Souza, Silvânia Alves de Carvalho, Thadeu Josino Pereira Penna,
Thamiris de Souza Lopes e Wagner Franklin Balthazar. Estiveram ausentes com justificativa os
membros do Colegiado: Ladário da Silva (Coordenador UFF), Jorge Simões de Sá Martins
(Suplente UFF), Caroline Zamborlini Castilho de Assis (Discente UFF) e Thiago Martins Melo
(Suplente IFRJ). Estiveram também presentes os seguintes membros da comunidade: Alexandre
de Oliveira Silva, Danielle Pereira Rodrigues, Igor Augusto de Carvalho Godoi, Naiza Teixeira de
Paula e Vicente de Paula Lopes Neto. A reunião foi a presidida pelo professor José Augusto
Oliveira Huguenin, Vice-Coordenador da UFF do Polo Quinze UFF/IFRJ do MNPEF, com a
seguinte Pauta: Item um) Aprovação e assinatura da ata anterior; Item dois) Aprovação da 38ª
Ata Ad referendum sobre o aproveitamento de notas dos alunos Elienai Assis Pereira e Lesley
Toledo da Silva; Item três) Aprovação da 39ª Ata Ad referendum sobre a designação da
Comissão Permanente de Bolsas do Polo 15 UFF/IFRJ; Item quatro) Aprovação da 40ª Ata Ad
referendum sobre a solicitação de defesa de dissertação da aluna Edinara Censi Boff; Item
cinco) Alteração da Coordenação Geral do Polo 15 UFF/IFRJ; Item seis) Solicitação de
cancelamento de matrícula – Otávio Raposo de Deus Júnior; Item sete) Solicitação de defesa de
dissertação da aluna Andreza Marques Nogueira; Item oito) Retorno às atividades presenciais
na UFF - Resolução CEPEX-PROPPI; Item nove) Palavra Livre. A presidente da reunião iniciou
com o item um da pauta, apresentando a ata anterior. O referido documento foi enviado com
antecedência via e-mail aos membros para leitura e correção. Aberta a discussão, a ata foi lida
a todos os presentes. Após a discussão, a ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por
unanimidade. No item dois da pauta foi discutida a aprovação da Trigésima Oitava Ata Ad
referendum sobre o aproveitamento de notas dos alunos Elienai Assis Pereira e Lesley Toledo
da Silva. Aberta a discussão, foi informado que os referidos alunos foram ouvintes no ano de
2020 nas disciplinas “Eletromagnetismo” e “Mecânica Quântica” e obtiveram aprovação em
ambas. Conforme aprovado em Colegiado, as notas dos ouvintes podem ser aproveitadas ao
ingressar no curso por processo seletivo, desde que não ultrapassem três anos. Dessa forma, a
Coordenação aprovou a solicitação de aproveitamento de notas de ambos os alunos. Após a
discussão, a referida ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No
item três da pauta foi discutida a aprovação da Trigésima Nona Ata Ad referendum sobre a
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designação da Comissão Permanente de Bolsas do Polo 15 UFF/IFRJ. Aberta a discussão, foi
explicado que a Coordenação Nacional solicitou a criação de uma Comissão Permanente de
Bolsas e a publicação de um Edital de Bolsas para a turma de 2022, a pedido da CAPES, de
forma urgente, para a implementação das bolsas desta turma. Dessa forma, a Coordenação
solicitou três voluntários para a tarefa. Foram voluntários os docentes Jaime Souza de Oliveira,
Paulo Victor Santos Souza e Thadeu Josino Pereira Penna. Em seguida, para formalizar a
comissão e publicar o edital, a Coordenação fez a referida Ata Ad referendum. Após a discussão,
a referida ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item quatro
da pauta foi discutida a aprovação da Quadragésima Ata Ad referendum sobre a solicitação de
defesa de dissertação da aluna Edinara Censi Boff. A solicitação de Banca Examinadora de
Dissertação foi apresentada pela professora-orientadora Ana Paula Damato Bemfeito, para a
aluna Edinara Censi Boff, com a dissertação intitulada “Abordagem do espectro
eletromagnético através de um estudo de caso com enfoque CTS: 5G heroína ou vilã?”,
composta pelos seguintes professores doutores: Ana Paula Damato Bemfeito (IFRJ/VR Orientadora); José Abdalla Helayël-Neto (CBPF - Membro externo); Ligia Valente de Sá Garcia
(IFRJ/VR - Membro interno); José Augusto Oliveira Huguenin (UFF - Suplente interno), a ser
defendida na data provável de quinze de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze
horas. Após a discussão, a referida ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por
unanimidade. No item cinco da pauta foi discutida a alteração da Coordenação Geral do Polo
15 UFF/IFRJ. Conforme o Acordo de Cooperação entre UFF e IFRJ, a Coordenação Geral do Polo
15 será alternada entre os coordenadores locais da UFF e do IFRJ a cada dois anos. Durante os
últimos dois anos, a UFF estava na coordenação Geral e o IFRJ na Vice-Coordenação Geral,
representados pelos profs. Ladário e Wagner. Dessa forma, de Abril/2022 a Março/2024, o IFRJ
assume a Coordenação Geral do Polo 15, representado pelo Prof. Paulo Victor, e a UFF fica na
vice-coordenação geral, representado pelo Prof. Ladário, temporariamente, até a finalização da
eleição interna para coordenação da UFF. Foi reforçada a informação de que a Coordenação
Geral do Polo 15 é para a organização do polo perante à Coordenação Nacional. Dentro de cada
IES é necessário ter um coordenador e um vice-coordenador local para realizar as atividades
administrativas dentro de cada IES. Portanto, a partir da próxima reunião de Colegiado, o IFRJ
assume a presidência das reuniões. Todos os presentes deram ciência na alteração e a
secretaria informará via e-mail todos os docentes do Polo 15. No item seis da pauta foi
discutida a solicitação de cancelamento de matrícula do aluno Otávio Raposo de Deus Júnior. O
aluno informou que foi admitido em um novo emprego e fica impossibilitado de dar
continuidade no curso. Assim, solicitou o cancelamento de matrícula. Após a discussão, a
referida solicitação foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item
sete da pauta foi discutida a solicitação de defesa de dissertação da aluna Andreza Marques
Nogueira. A solicitação de Banca Examinadora de Dissertação foi apresentada pelo professorAta da 39ª Reunião Ordinária do Colegiado do MNPEF- Polo 15 UFF/IFRJ.
Página 2 de 3

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA
Av. Des. Ellis Hermydio Figueira, nº783, Bloco C, Sala 303-C-A, Aterrado. Volta Redonda/RJ - 27213-145.
Telefone: (24) 3076-8931 – E-mail: spg.vcx@id.uff.br - Site: http://mnpef.sites.uff.br/

orientador Paulo Victor Santos Souza, para a aluna Andreza Marques Nogueira, com a
dissertação intitulada “Cidades inteligentes como eixo estruturante de uma proposta didática
fundamentada na aprendizagem baseada em projeto (ABP) e alinhada com o enfoque ciência,
tecnologia, sociedade (CTS)”, composta pelos seguintes professores doutores: Paulo Victor
Santos Souza (IFRJ/VR - Orientador); Mara Fernanda Parisoto (UFP - Membro externo); Ligia
Valente de Sá Garcia (IFRJ/VR - Membro interno); Ana Paula Damato Bemfeito (UFF - Suplente
interno); Ariane Baffa Lourenço (USP - Suplente externo), a ser defendida na data provável de
dezenove de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas. Após a discussão, a
solicitação de defesa de dissertação foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por
unanimidade. No item oito da pauta foi discutida a Retorno às atividades presenciais na UFF Resolução CEPEX-PROPPI. A PROPPI publicou uma resolução informando o retorno gradual e
seguro das atividades presencias para todos os programas de pós-graduação. Neste primeiro
semestre é possível até cinquenta por cento das aulas serem ministradas de forma remota,
mediada por tecnologias. Dessa forma, é necessário organizar o atual semestre para aulas
presenciais e remotas. Os docentes que vão ministrar aulas no atual semestre vão se organizar
e entregar um cronograma com as aulas presenciais e remotas até a semana que vem para os
alunos de outras cidades poderem planejar o retorno presencial e as viagens para vir ao Polo.
Foi informado ainda que para entrar no Campus é necessário ter o esquema completo de
vacinação e apresentar os comprovantes na entrada. No último item da pauta, Palavra Livre, o
presidente da reunião, prof. Huguenin, sugeriu uma Moção de Aplausos aos profs. Ladário e
Wagner pela dedicação à Coordenação do Polo Quinze UFF/IFRJ do MNPEF durante os seus
mandatos. O Colegiado aprovou por unanimidade. Como nada mais houve a tratar, foi
encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e cinco minutos e eu, Larissa Vitoria Cardoso
Cusielo, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelo Colegiado, será assinada por mim
e pelo presidente da reunião em virtude do trabalho remoto.

José Augusto Oliveira Huguenin

__________________________________

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo

__________________________________
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