
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 2018 DO COLEGIADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA (PPGFIS) DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018. 

Ata da Segunda Reunião Ordinária em 2018 do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Física realizada no dia dezenove do mês de abril ano de 2018, no auditório 
do Prédio do PPGFIS do Centro de Ciências Exatas da Universidade Federal do Espírito 
Santo, com início às quinze horas e dez minutos, contando com a presença dos 
Professores Davi Cabral Rodrigues (Coordenador), Oliver Fabio Piattella, Galen Mihaylov 
Sotkov, Romarly Fernandes da Costa, Fernando Néspoli Nassar Pansini, Sergio Vitorino de 
Borba Gonçalves, Miguel Ângelo Schettino Junior, Vinicius Cândido Mota, Francisco 
Guilherme Emmerich, Júlio César Fabris,  Clisthenis Ponce Constantinidis, Thiago Eduardo 
Pedreira Bueno, Humberto Belich Junior, Jair Carlos Checon de Freitas, Valerio Marra, 
Antônio Canal Neto, Ulysses Camara da Silva e a representante dos alunos Amanda 
Ziviani de Oliveira. Havendo número legal para deliberar, o Coordenador deu início à 
reunião do PPGFis. 1 – Comunicação/Informe -  Além dos informes anteriormente 
enviados por e-mail, foram feitos os seguintes informes nesta reunião: 1.1 - O 
Coordenador parabenizou os novos membros permanentes e o novo colaborador do 
PPGFis.  1.2 – Em recente conversa do Coordenador com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação,  foram discutidas nossas dificuldades para atingir a nota 5 da CAPES. Dado 
que nosso único problema, apontado pela CAPES, foi o número de publicações por 
docente, foi indicado atualizar os números de produção de cadastramento e 
recadastramento periodicamente; tendo em vista atingir o objetivo mínimo da nota 5,  e de 
crescermos mais rapidamente que a média nacional (que está crescendo). Comentou-se 
também sobre uma proposta da PRPPG, ainda em discussão, de trazer avaliadores 
externos para os PPG's da UFES. 1.3 - Com relação às vagas de professor visitante, o 
Pró-Reitor tomou ciência dos fatos recentemente e indicou que o PPGFis apresentasse 
uma carta solicitando reconsideração da classificação. 1.4 – Os alunos do projeto de 
ensino (amostra de ciência) estão trabalhando no espaço da antiga biblioteca.  2 - 
Deliberações. 2.1 – Aprovação de Atas – As atas da 1ª reunião ordinária do ano de 
2018, ocorrida em 08/03/2018 e a da 1ª reunião extraordinária do ano de 2018,  foram 
aprovadas por unanimidade. 2.2 – Avaliação da proposta de chamada de pós-
doutorado referente ao Edital PROFIX da FAPES –  O Coordenador disse que a 
Chamada Pública foi preparada pela comissão formada pelos professores Jair Checon, 
Hermano Velten, Sergio Vitorino e Vinícius Mota, tendo sido em seguida encaminhada a 
todo o colegiado por e-mail. O Professor Jair fez uma síntese da proposta da chamada 
pública. Comentou-se sobre o recebimento das inscrições, e foi de comum acordo entre os 
presentes que a secretaria seria responsável pelo recebimento das inscrições e pelo envio 
de e-mail de confirmação de recebimento. Referente às datas precisas de cada etapa da 
chamada, também foi de comum acordo que esses detalhes ficariam a cargo da 
coordenação e dessa comissão. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 
unanimidade. 2.3 – Normas para comunicações, consulta e votações fora de reunião 
presencial –  Após discussão sobre diversos possíveis formatos, foram feitas as seguintes 
propostas que foram individualmente aprovadas por maioria de votos: i) criação de uma 
lista de e-mails para os docentes (semelhantemente com a que já há para os discentes), 
porém a lista dos docentes seria aberta, no sentido de possibilitar eventual discussão 
sobre um tópico levantado pela Coordenação. ii) Uma votação ou consulta virtual pode ser 
interrompida e transformada em presencial, caso haja solicitação por algum membro do 
colegiado (garantindo assim que os tópicos mais polêmicos sejam sempre decididos 
presencialmente). iii) A votação online é feita por e-mail para a lista, assim todos os 
membros do colegiado recebem os votos de todos os demais. iv) Foi aprovada a criação 
de um fórum de discussão do PPGFis. As discussões nesse fórum seriam informais e não  
seriam organizadas pela Coordenação. Os interessados pela abertura do fórum ficaram de 
entrar em contato com a coordenação para viabilizar a criação deste. 2.4 – Normas sobre 
distribuição de salas no prédio do PPGFis – O Coordenador informou que a distribuição 
das salas para professores no prédio do PPGFis tem sido feita, desde o mandato anterior, 



seguindo a ordem de ingresso no PPGFis, mas dando preferência aos que desejarem 
dividir sala. Não houve nenhuma objeção, por parte dos membros presentes do colegiado 
nesta reunião, à continuação desse procedimento; tendo, portanto, sido aprovada por 
unanimidade a sua continuação. Na última reunião ordinária, no mês de março, foi 
aprovado o ingresso de vários novos professores permanentes. Neste caso, a preferência 
para salas será dada aos com maior pontuação na avaliação de credenciamento. Não 
houve objeções e a proposta foi aprovada por unanimidade. Foi também aprovada por 
unanimidade a possibilidade de professores permanentes do PPGFis combinarem entre si 
trocas de sala e fazerem convites para dividir sala para professores, e que neste caso 
especial, estando todas as partes envolvidas de acordo, não é necessário respeitar a 
ordem de prioridade antes estabelecida. Sobre a atual disponibilidade de salas, o 
Coordenador disse que atualmente só existe disponível a sala 15, que está com o 
compressor do ar condicionado queimado, e que tem sido mantida reservada para 
eventuais visitantes, incluindo a possibilidade de uso pelo Prof. Varandas, que 
possivelmente virá fazer visita de longo período. Colocou-se em votação a manutenção da 
sala 15 para visitantes, ou se essa deveria ser usada como sala dos professores 
permanentes. Por maioria de votos, a sala 15 será dedicada a professores permanentes 
do programa. Em seguida, dada a demanda por mais espaço em nosso prédio, levantou-
se a questão de discutir a utilização da sala 06 do PPGFis, que vem sendo usada por um 
único professor que é externo ao PPGFis.  Dado que a política do PPGFis é de 
disponibilizar salas para os membros permanentes do Programa, e dada a condição 
especial do Professor que ocupa no momento a sala 06, sugeriu-se a permanência dele na 
sala 06, porém com a necessidade de compartilhamento de sala. Esse compartilhamento 
poderia ser ou com algum membro do PPGFis ou deixando uma mesa permanentemente 
reservada para visitantes. Colocado em votação, o compartilhamento da sala 06, nos 
termos descritos, foi aprovada por maioria de votos.  2.5 – Formação de comissão para 
reformulação da entrada de alunos no PPGFis e rever nossa avaliação de língua 
estrangeira – O Coordenador justificou a necessidade de criação da Comissão. Foram 
indicados o Prof. Gabriel Luchini, a Profa. Romarly Fernandes e um representante 
discente, que seria ou a aluna Amanda Ziviani ou outro indicado pelos alunos. Colocada 
em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.6 – Formação de comissão para 
instituir normas para qualificação de doutorado – O Coordenador justificou a 
necessidade de criação da Comissão. Foram indicados o Prof. Galen, o Prof. Thiago 
Bueno e um representante discente, que seria ou a aluna Amanda Ziviani ou outro indicado 
pelos alunos. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.7 – 
Formação de comissão para rever as Linhas de Pesquisa do PPGFis – Por falta de 
tempo, decidiu-se pela retirada deste ponto de pauta, o que foi aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador agradeceu a presença de todos e deu 
por encerrada a reunião, às 16h40, e eu, José Carlos Coutinho da Cruz, secretário do 
PPGFIS, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
Vitória, 19 de abril de 2018.


