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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA 

 
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – MNPEF - POLO 15 UFF/IFRJ 
 

 
Aos vinte e quatro dias do mês junho de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos 1 

(Horário de Brasília), na sala de reunião virtual do Google Meet, no Campus Aterrado, aconteceu 2 

a 41ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 3 

Física – MNPEF - Polo 15 UFF/IFRJ. Estiveram presentes na reunião os seguintes membros em 4 

ordem alfabética: Ana Paula Damato Bemfeito, Caroline Zamborlini Castilho de Assis, Jorge 5 

Simões de Sá Martins, Lígia Valente de Sá Garcia, Paulo Victor Santos Souza, Silvânia Alves de 6 

Carvalho, Thadeu Josino Pereira Penna, Thamiris de Souza Lopes, Thiago Martins Melo. A reunião 7 

foi presidida por Paulo Victor Santos Souza, Coordenador Geral do Polo Quinze UFF/IFRJ do 8 

MNPEF, com a seguinte Pauta: Item um) Aprovação e assinatura da ata anterior; Item dois) 9 

Solicitação de Orientação dos alunos Daniela Albino Ribeiro e Manoel Fernando Lobato Martins; 10 

Item três) Solicitação de prorrogação de prazo dos alunos Alexandre de Oliveira Silva, Caroline 11 

Zamborlini Castilho de Assis, Gláucia Dantas de Paula, Igor Augusto de Carvalho Godoi, Marcus 12 

Vinícius Rodrigues Andrade, Rhaynara Carolyna Barbosa de Oliveira, Thamiris de Souza Lopes, 13 

Vicente de Paula; Item quatro) Solicitação de Defesa de Dissertação dos alunos Danielle Pereira 14 

Rodrigues e Marcus Vinícius Damaceno; Item cinco) Troca de horário das reuniões do Colegiado 15 

para evitar a colisão com aulas e seminários; Item seis) Seleção de disciplinas para o segundo 16 

semestre do ano corrente; Item sete) Eleição do Vice-Coordenador da Coordenação no IFRJ; Item 17 

oito) Reunião de apresentação de propostas de pesquisa para a turma de 2022; Item nove) Carta 18 

de chamada para adesão ao DNPEF; Item dez) Palavra Livre. O presidente da reunião iniciou com 19 

o item um da pauta, apresentando a ata anterior. O referido documento foi enviado com 20 

antecedência via e-mail aos membros para leitura e correção. Aberta a discussão, os membros 21 

presentes discutiram sobre o item. Após a discussão, a referida ata foi colocada em votação. O 22 

Colegiado aprovou por unanimidade. No item dois da pauta foram discutidas as solicitações de 23 

orientação dos alunos Daniela Albino Ribeiro e Manoel Fernando Lobato Martins. Os referidos 24 

documentos foram enviados com antecedência via e-mail aos membros para leitura.  25 

Aberta a discussão, foi apresentado o Termo de Orientação entre o aluno Manoel Fernando 26 

Lobato Martins e o docente André Vinícius Dias Senra e o Termo de Termo de Orientação entre 27 

a aluna Daniela Albino Ribeiro, o docente Wagner Franklin Balthazar como orientador e o 28 

docente Luiz Telmo da Silva Auler como Coorientador. Após a discussão, os termos de orientação 29 

foram colocados em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item três da pauta 30 

foram discutidas as solicitações de prorrogação de prazo dos alunos Alexandre de Oliveira Silva, 31 

Caroline Zamborlini Castilho de Assis, Gláucia Dantas de Paula, Igor Augusto de Carvalho Godoi, 32 

Marcus Vinícius Rodrigues Andrade, Rhaynara Carolyna Barbosa de Oliveira, Thamiris de Souza 33 

Lopes, Vicente de Paula Lopes Neto. Aberta a discussão, foi informado que a Turma de 2020 já 34 

usufruiu da prorrogação extra autorizada pela Coordenação Nacional em virtude da pandemia 35 

de COVID. Essa turma ainda possui direito a duas prorrogações, de seis meses cada, conforme 36 
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currículo do curso. Foram apresentadas as solicitações de prorrogação de prazo referente à 37 

primeira prorrogação curricular de prazo. Após a discussão, as solicitações de prorrogação de 38 

prazo foram colocadas em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item quatro da 39 

pauta foi discutida a solicitação de defesa de dissertação dos alunos Danielle Pereira Rodrigues 40 

e Marcus Vinícius Damaceno. Os referidos documentos foram enviados com antecedência via e-41 

mail aos membros para leitura. Aberta a discussão, foram apresentadas as solicitações contendo 42 

os membros da banca examinadora.  A solicitação de Banca Examinadora de Dissertação da aluna 43 

Danielle Pereira Rodrigues foi apresentada pelo professor Paulo Victor Santos Souza, com a 44 

dissertação intitulada “Uma proposta interdisciplinar para o ensino do conceito de speckle no 45 

ensino médio” e com a seguinte banca examinadora: Paulo Victor Santos Souza (Orientador-IFRJ); 46 

Jefferson Adriano Neves (UFLA - Membro Titular Externo); Silvânia Alves de Carvalho (UFF - 47 

Membro Titular interno); Daniel Girardi (UFSC – Membro Suplente Externo); Wagner Franklin 48 

Balthazar (IFRJ - Membro Suplente Interno), a ser defendida na data provável de trinta e um de 49 

agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas. A solicitação de Banca Examinadora 50 

de Dissertação do aluno Marcus Vinícius Damaceno foi apresentada pelo professor Jaime Souza 51 

de Oliveira, com a dissertação intitulada “Terraplanismo e forças fictícias: uma proposta para a 52 

sala de aula” e com a seguinte banca examinadora: Jaime Souza de Oliveira (Orientador-IFRJ); 53 

Vitor Acioly (UFF - Membro Titular Externo); Ladário da Silva (UFF - Membro Titular 54 

interno);  Fernando Catalani (USP – Membro Suplente Externo); Lígia Valente de Sá Garcia (IFRJ - 55 

Membro Suplente Interno), a ser defendida na data provável de trinta e um de agosto do ano de 56 

dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas. Após a discussão, as solicitações de defesa de 57 

dissertação foram colocadas em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item cinco 58 

da pauta foi discutida a troca de horário das reuniões do Colegiado para evitar a colisão com 59 

aulas e seminários. Aberta a discussão, foi comentado que nesse semestre o horário da disciplina 60 

“Fundamentos Teóricos em Ensino e Aprendizagem”, ministrada pelos docentes Ana Paula 61 

Damato Bemfeito, André Vinicius Dias Senra e Ligia Valente De Sa Garcia, eram no mesmo horário 62 

das reuniões do Colegiado. O que atrapalha a participação dos alunos e docentes nas reuniões. 63 

A primeira proposta que surgiu foi em manter as reuniões de forma remota, possibilitando a 64 

participação dos docentes de outras cidades. A proposta foi colocada em votação e aprovada por 65 

unanimidade. Em seguida, foi comentado que o horário de dezesseis às dezoito horas poderia 66 

ser reservado para as reuniões do Colegiado e futuras palestras e o horário de quatorze às 67 

dezesseis horas poderia ser reservado para as disciplinas que os docentes mencionados 68 

ministram. Após a discussão, a proposta de horário foi colocada em votação. O Colegiado 69 

aprovou por unanimidade. No item seis da pauta foi discutida a seleção de disciplinas para o 70 

segundo semestre do ano corrente. Aberta a discussão, foram informadas as disciplinas 71 

obrigatórias para o próximo semestre e foram informadas as disciplinas disponíveis. Após 72 

discussão, foram selecionadas as seguintes disciplinas: a) “Processos e Sequências de Ensino e 73 

Aprendizagem em Física no Ensino Médio”, a ser ministrada pelo prof. José Augusto Oliveira 74 

Huguenin, na sexta-feira, às dezoito horas; b) Marcos no Desenvolvimento da Física, a ser 75 

ministrada pelos professores Ana Paula Damato Bemfeito, André Vinícius Dias Senra e Lígia 76 

Valente de Sá Garcia, na sexta, às quatorze horas; c) “Termodinâmica e Mecânica Estatística”, a 77 

ser ministrada pelo prof. Paulo Victor Santos Souza, no sábado, às oito horas; d) “Física 78 

Contemporânea”, a ser ministrada pelo prof. Thiago Martins Melo, na sexta-feira, às dezoito 79 

horas. Tendo em vista que somente é possível ministrar até três disciplinas por semestre, ficou 80 

acordado o envio de e-mail para todos os docentes afim de definir quais as disciplinas elencadas 81 

serão ministradas e confirmar seus horários. O Colegiado aprovou a proposta por 82 

unanimidade.  No item sete da pauta foi discutida a eleição do Vice-Coordenador da 83 

Coordenação no IFRJ. Aberta a discussão foi informado que a Coordenação do curso no IFRJ está 84 

sem um vice-coordenador. Dessa forma, é necessário preencher a posição com um docente da 85 
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mesma instituição. Após discussão dos presentes, o prof. Jaime Souza de Oliveira se voluntariou 86 

para o cargo. Após discussão, a nomeação do prof. Jaime Souza de Oliveira como vice-87 

coordenador do curso no IFRJ foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. 88 

No item oito da pauta foi discutida a reunião de apresentação de propostas de pesquisa para a 89 

turma de dois mil e vinte e dois. Aberta a discussão, o presidente informou que gostaria de fazer 90 

uma reunião com os alunos da turma nova para apresentar os docentes e as pesquisas de cada 91 

um. Dessa forma, os alunos terão melhor visão do corpo docente e das pesquisas desenvolvidas. 92 

A ideia é fazer esse tipo de reunião a cada início de turma. Foi informado que antes da pandemia 93 

essa reunião era feita como aula inaugural, mas com a pandemia ela foi suspensa. Foi comentado 94 

também que o Polo possui 19 docentes e que se cada um fizer uma apresentação de dez minutos 95 

a reunião ficaria muito longa. Após a discussão, foi feita a proposta de organizar um Padlet para 96 

a apresentação pessoal dos docentes e divulgar entre os alunos. Depois, em agosto, fazer uma 97 

reunião presencial com lanche para os docentes e alunos conversarem e se entrosarem. Aberta 98 

a votação, a proposta foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item 99 

oito da pauta foi discutida a Carta de chamada para adesão ao DNPEF. Aberta a discussão, foi 100 

informado que o Doutorado Nacional Profissional em Ensino de Física será apresentado à CAPES 101 

no APCN em agosto. Dessa forma, a SBF está convocando os Polos que desejam participar do 102 

DNPEF a enviar uma Carta de Adesão. Até o momento, os seguintes docentes solicitaram o 103 

credenciamento: Ana Paula Damato Bemfeito, André Vinícius Dias Senra, Jaime Souza de Oliveira, 104 

José Augusto Oliveira Huguenin, Ladário da Silva, Luiz Telmo da Silva Auler, Marco Aurélio do 105 

Espírito Santo, Paulo Victor Santos Souza, Rafael de Sousa Dutra, Wagner Franklin Balthazar. 106 

Dessa forma, foi feita a seguinte proposta: enviar um e-mail para todos os docentes para verificar 107 

se mais alguém gostaria de entrar no credenciamento inicial do doutorado e elaborar a Carta de 108 

Adesão para o Polo 15 UFF/IFRJ participar do DNPEF. Após discussão, a proposta foi colocada em 109 

votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, a reunião foi 110 

encerrada às dezesseis horas e trinta minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presenta Ata, 111 

que vai assinada por mim, Secretária, e pelo Senhor Presidente da Reunião após aprovação na 112 

próxima reunião. 113 

 
 

 
 

Paulo Victor Santos Souza 
Coordenador Geral do Polo 15 

Coordenador Local do IFRJ 

 
 

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo 
Secretária 

 
----Presença Remota---- 

Ana Paula Damato Bemfeito 
Docente Titular IFRJ 

 
----Falta Justificada---- 

Ladário da Silva 
Vice-Coordenador Local da UFF 

 
----Presença Remota---- 

Lígia Valente de Sá Garcia 
Docente Titular IFRJ 

 
----Falta Justificada---- 

Luiz Telmo da Silva Auler 
Vice-Coordenador Geral do Polo 15 

Coordenador Local da UFF 
 

----Presença Remota---- 
Thamiris de Souza Lopes 

Discente Titular IFRJ 

 
----Presença Remota---- 

Silvânia Alves de Carvalho 
Docente Titular UFF 
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----Presença Remota---- 

Thiago Martins Melo 
Docente Suplente IFRJ 

 
----Presença Remota---- 

Thadeu Josino Pereira Penna 
Docente Titular UFF 

  
----Presença Remota---- 

Caroline Zamborlini Castilho de Assis 
Discente Titular UFF 

  
----Presença Remota---- 

Jorge Simões de Sá Martins 
Docente Suplente UFF 

  
----Falta Justificada---- 

José Augusto Oliveira Huguenin 
Docente Suplente UFF 

 


