
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS CAMPOS CENTRO

RUA DOUTOR SIQUEIRA, 273, PARQUE DOM BOSCO, CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ, CEP 28030130
Fone: (22) 2726-2903, (22) 2726-2906

ATA N° 11/2020 - CMNPEFCC/DEPPGCC/DGCCENTRO/REIT/IFFLU

REUNIÃO ONLINE DO COLEGIADO - POLO 34/IFFLUMINENSE

Em 10 de novembro de 2020, terça-feira, às nove horas da manhã.

Presentes na reunião: (Docentes)  Renata Lacerda Caldas, Cassiana Barreto Hygino
Machado, Wander Gomes Ney, Pierre Augè, Vantelfo Nunes Garcia.

Pauta da reunião:

- Processo Seletivo 2021

- Defesas da turma 2019,1

- Qualificações da turma 2020,1

- Regimento CPG  COVID-19

- Currículo Lattes

- Calendário 2021

A Prof.ª Renata iniciou a reunião às 9 h, pelo google meet disponibilizada pelo IFFluminense
(link: https://https://meet.google.com/). Foi informado aos presentes que a solicitação de 10
vagas para o processo seletivo 2021 do MNPEF foi realizada via planilha disponibilizada pela
CPG
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zhcJ4Nug_gjLrdMOS3mZw42JhyCQKSzR7nKXLn851RU/edit?
usp=sharing), bem como enviada carta (em anexo). O professor Wander salientou a
possibilidade de oferecimento de um nro menor de vagas, em função da relação
orientando/orientador. A coordenadora ficou de consultar três membros do colegiado para
atuação nas próximas orientações. A turma 2021 só terá início em meados do corrente ano,
segundo informado pela CPG. Por esse motivo, a coordenadora optou em solicitar as 10 vagas
e nesse tempo sugerir novos credenciamentos para a CPG.

Segundo levantamento junto aos orientadores, as defesas de dissertação da turma 2019,1
estão previstas para os meses de dezembro/2020 até abril/2021. Alguns mestrandos ainda
estão em fase de adaptação de suas pesquisas, para aplicação ao contexto pandêmico do
Covid-19, conforme orientado pelos documentos oficiais emitidos pela CPG e pelo
IFFluminense (Resolução nº 01 da CPG/MNPEF, de 03 de junho de 2020; Portaria Nº 208, de
27 de março de 2020; Portaria nº 70, de 5 de junho de 2020). Sobre essa adaptação foi
esclarecido pelos professores Pierre e Renata a necessidade de se atentar para o diferencial
dos enfoques “aprendizagem” e “ensino”. Outro fator levantado para discussão foi sobre a
idoneidade dos dados coletados por meio de aulas síncronas e assíncronas. Foi ponderado
sobre a importância dos orientadores observarem com atenção como esses dados serão
coletados, para fins de confiabilidade e veracidade na análise.

Em seguida foi decidido que as defesas de qualificação dos mestrandos da turma 2020,1
ocorrerão nos dias 04 e 05 de março de 2021. O vice-coordenador, prof. Pierre, montará as
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bancas para as dez defesas previstas.

Em cumprimento à solicitação da CPG, a coordenadora solicitou que os professores que
ministram disciplinas, elaborem ao final de cada semestre um relatório sobre o andamento e
os resultados alcançados pelos alunos.

Sobre a necessidade de credenciamento de novos docentes, a coordenadora solicitou aos
colegas a indicação de nomes de doutores para a submissão à CPG. O nome do professor
Milton Baptista (IFFluminense campus Centro) será submetido.

Mais uma vez foi solicitado que todos os membros do colegiado mantenham seus currículo
Lattes atualizados para fins de inserção de dados na plataforma Sucupira. Também foi
informado que a prof Renata faz parte de um grupo de trabalho (GT) formado no
IFFluminense para discutir a criação de um Comitê de Ética local, a fim de suprir a carência
de entidades cadastradas para exame e aprovação das pesquisas dos diversos cursos de pós-
graduação na região.

Finalmente foi também informado que a proposta de um doutorado profissional em ensino de
física elaborado por coordenadores da região sudeste, da qual o polo 34/IFFluminense faz
parte, está caminhando a contento, tendo já o apoio tanto da direção do MNPEF, quanto de
coordenadores da área de avaliação em ensino da Capes e da SBF. A coordenadora encerrou
a reunião salientando que trará proposta de calendário 2021 na próxima reunião.

Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião às 11 h 40 min. Esta ata, redigida e
assinada pela Coordenadora, após leitura e aprovação, será também assinada pelos
presentes. 

______________________

CARTA SOLICITAÇÃO

Campos dos Goytacazes, 10 de novembro de 2020.

À CPG/MNPEF/SBF

Em resposta ao email encaminhado pela Sra. Silvana sobre a solicitação para oferta de vagas ao Polo

34/IFFluminense no processo de seleção para a turma 2021, esta coordenação inicialmente traz um relato

resumido do andamento das atividades do polo, bem como de seu quadro geral.

O polo 34/IFFluminense conta hoje com dez (14) docentes credenciados, sendo oito (10) permanentes e

quatro (04) colaboradores. Destes, dez (9) docentes estão em efetiva atividade de orientação/co-orientação,

totalizando vinte (17) orientações (07 alunos-turma 2018.1 e 10 alunos- turma 2020.1).

 Na turma 2018,1 dos doze alunos matriculados, sete alunos defenderam em 2019, um aluno abandonou o

curso (CPG já informada) e quatro alunos trancaram e não retornaram mais (CPG já informada). Dos alunos

que solicitaram trancamento de matrícula, dois foram por questões de saúde e dois por optarem em seguir

trajetórias acadêmicas diferentes.

A turma 2019,1 conta com 07 alunos matriculados atualmente. Destes, todos em fase de aplicação e defesa

de suas pesquisas, apesar da situação de pandemia enfrentada desde março de 2020.

Além das aulas e atividades de orientação, os alunos do polo 34/IFFluminense têm participado ou têm sido

representados em eventos acadêmicos para divulgação de suas pesquisas. Dentre eles, destacam-se: “IV

Congresso de Pós-graduação-CONPEG IFF/UENF/UFF” em outubro/2020 na UENF; “Minicursos para

capacitação de professores de Ciências/Física do município de Campos dos Goytacazes”, realizados

bimestralmente com a participação efetiva de mestrandos, com aplicações de seus produtos; Prêmio

Professores do Brasil 2020; Prêmio Professor Gestão 2020; VI Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão

(CONEPE) no IF Fluminense; dentre outros.

Até maio de 2021 os alunos da turma 2019,1 devem defender sua dissertação, sendo assim, desligados do

curso. Desta forma, para o ano de 2021 restarão apenas doze (10) alunos matriculados e orientados.

Diante do exposto, esta coordenação vem mui respeitosamente solicitar dez (10) vagas no processo de

seleção para a turma 2021, para que possa dar continuidade às atividades do Polo, de acordo com o

estabelecido nos documentos oficiais da CPG. 

Respeitosamente,

Renata Lacerda Caldas
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