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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA / 2017 DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DO 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. 

.................................................................................................................................... 
Aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, 
na sala A11 do Bloco B do IC-1, reuniu-se o Departamento de Física (DFIS), presidido pelo 
Chefe do Departamento, professor Sergio Vitorino de Borba Gonçalves. Presentes: 
Professores Alan Miguel Velasquez Toribio, Alfredo Gonçalves Cunha, Antonio Canal Neto,  
Armando Biondo Filho, Carlos Augusto Cardoso Passos, Clisthenis Ponce Constantinidis, 
Davi Cabral Rodrigues, Denise da Costa Assafrão de Lima, Edson Passamani Caetano, 
Gabriel Luchini Martins, Galen Mihaylov Sotkov, Jair Carlos Checon de Freitas, Jorge Luis 
González Alfonso, José Alexandre Nogueira, José Luis Passamai Junior, José Rafael Cápua 
Proveti, Laércio Evandro Ferracioli da Silva, Miguel Ângelo Schettino Júnior, Oliver Fabio 
Piattella, Rene Felipe Keidel Spada, Rogério Netto Suave, Romarly Fernandes da Costa, 
Ronald Oliveira Francisco, Thiago Eduardo Pedreira Bueno, Thiéberson da Silva Gomes, 
Ulysses Câmara da Silva, Valberto Pedruzzi Nascimento, Valério Marra e Vinícius Cândido 
Mota, além dos Representantes Discentes Ana Paula Jeakel, Gabriel Sacht Rodrigues, 
Julhiana De Freitas Vargas, Raphael de Paula Pineschi e Syrios Gomes Silveira. Os 
seguintes professores tiveram ausência justificada junto ao Departamento: Anderson 
Coser Gaudio, Antônio Alberto Ribeiro Fernandes, Giuseppi Gava Camiletti, Humberto 
Belich Júnior, Júlio César Fabris, Marcos Tadeu D’Azeredo Orlando, Sérgio Mascarello 
Bisch, e Wanderlã Luis Scopel. 
 
.................................................................................................................................... 
 
1. COMUNICAÇÕES 1.1 Da chefia, deu as boas-vindas ao professor José Rafael Cápua 
Proveti, que veio do Ceunes, através da redistribuição da vaga do Professor Armando 
Takeuchi, que se aposentou. 1.2. Da chefia, que comunicou sobre os novos 
representantes discentes Gabriel Sacht Rodrigues, João Vitor Bastos Del Piero e Julhiana 
De Freitas Vargas, que substituíram Bernardo Amorim, Mayene Siman Barbosa e Felippe 
Leone Maia. 1.3 Da chefia, comunicou as faltas justificadas dos ausentes na reunião. 1.4. 
Da chefia, comunicou sobre os dois seminários que serão dados nas próximas semanas, 
sendo o primeiro sobre sofrimento psíquico na vida acadêmica e o segundo sobre 
identidade de gêneros. 1.5. Da chefia, comunicou que Sociedade Brasileira de Física está 
em negociações com a empresa Wolfram para disponibilizar o Mathematica. 1.6. Da 
chefia, comunicou que o diretor do centro, Professor Eustáquio Ribeiro, foi comunicado de 
que professores estão se ausentando do local de trabalho sem informar às respectivas 
chefias. A chefia ainda reforçou que qualquer afastamento, mesmo que ocorra por 
motivos pessoais, precisa ser comunicada. 1.7. Da chefia, comunicou que alunos do curso 
de Física estão indo ao banheiro para distribuir colas de prova. Pediu aos representantes 
que divulguem que esta prática é nociva ao próprio desenvolvimento do estudante e 
salientou aos Professores que prestem atenção na hora de aplicar suas provas. 1.8. Da 
chefia e da professora Denise da Costa Assafrão de Lima, comunicaram sobre o 
memorando do Colegiado de Química que solicita documentos a alguns docentes devido a 
visita do MEC. Foi dito que os professores devem responder à solicitação das 
coordenações dos cursos que estão passando por renovação de reconhecimento dos 
cursos, uma vez que é exigência do MEC. Ainda, também foi esclarecido que, após a 
unificação das secretarias, o Centro ficará responsável por manter esses documentos 
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pessoais atualizados para futuras diligências. 1.9.  Da chefia, comunicou sobre a 
necessidade de um novo representante na Comissão Permanente de Pessoal 
Docente/UFES. O Professor José Rafael Cápua Proveti se prontificou a ser esse 
representante. 1.10. Da chefia, comunicou sobre a reforma do LIEF. Pediu paciência e 
ajuda de todos os Professores e Alunos para retirar os objetos da sala. 1.11. Da chefia, 
comunicou sobre a necessidade dos Professores preencherem a parte de Plano de Ensino 
do portal do Professor pois isso é agora exigência da UFES. 1.12. Do professor Rogério 
Netto Suave, pediu que os professores marcassem com antecedência as provas finais para 
evitar conflitos de horário. O professor Valberto Pedruzzi Nascimento sugeriu que 
simplesmente marcassem nos horários e dias da semana em que deram aula no referido 
semestre. 1.13. Da chefia, comunicou que saíram os resultados das avaliações dos 
monitores para o desenvolvimento das atividades relacionadas com as bolsas PAEPE. 
1.14. Do professor José Rafael Cápua Proveti, comunicou sobre a organização, no 
próximo mês de outubro (18 a 20/10), do XX Encontro Jacques Danos de Espectroscopia 
Mossbauer no CCE/UFES. O Encontro estava previsto para acontecer em São Mateus, mas 
devido a falta de recursos, foi transferido para Vitoria, no campus de Goiabeiras/UFES.  
1.15. Do professor Edson Passamani Caetano, comunicou que há 8 meses atrás, foi 
iniciado um processo de abertura de uma colaboração científica bilateral UFES/Brasil-
Universidade de Moscou/Rússia. Depois de longo meses de burocracias (no Brasil e na 
Rússia), finalmente o processo foi assinado pelos reitores da UFES e da Universidade de 
Moscou e também pelos professores proponentes: Edson Passamani Caetano/UFES e 
Vladminir Khovaylo/UMoscou (documento final está sendo enviado pelos correios da 
Rússia e previsão de chegada é o final deste mês). Como foi um projeto bilateral de 
cooperação, foi firmando no estilo de guarda-chuva. Então, outros proponentes dentro de 
toda a UFES podem pendurar seus projetos de colaboração científica específicos com 
pesquisadores de diferentes institutos na Universidade de Moscou, pois o acordo geral 
está assinado (não precisa mais assinatura dos reitores em caso de projetos científicos). 
Foi informado ainda que se algum professor do departamento tiver interesse em abrir 
colaboração científica com pesquisadores de lá que façam o mais rápido possível, pois 
haverá um edital de cooperação internacional (entre o CNPq e instituições de fomento a 
pesquisa dos países que fazem parte do BRICS) até o final deste mês de setembro. 1.16. 
Da chefia, comunicou que a Biblioteca Setorial do CCE foi aprovada na reunião do 
Conselho Universitário da UFES e que esse  novo espaço deverá ser no andar térreo do 
novo prédio da Pós-Graduação em Matemática e Química. 
 
2. APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. A ata da 4ª 
Reunião Ordinária de 2017 foi aprovada por unanimidade. 
 
3. EXPEDIENTE. 3.1. Inclusões: 3.1.1. O processo referente ao afastamento para o 
exterior do professor Anderson Coser Gaudio foi incluído após o afastamento do professor 
Antônio Alberto Ribeiro Fernandes. 3.1.2. O processo referente ao estágio probatório da 
professora Romarly Fernandes da Costa foi incluído após o item referente ao estágio 
probatório do professor Rene Felipe Keidel Spada. 3.2. Remoções: 3.2.1. O protocolado 
referente ao relatório de Pós-Doutorado do professor Carlos Augusto Cardoso Passos foi 
retirado de pauta por não estar presente no momento da reunião. 
 
4. ORDEM DO DIA. Alterada.  
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4.1. Protocolado n° 23068.742815/2017-37 tendo como assunto: Renovação 
de Contrato de Professor Visitante Estrangeiro. Interessado: Winfried Zimdahl. 
Relator: Comissão de Recursos Humanos. O pedido de renovação de contrato do 
professor visitante estrangeiro, até 28/02/2017, de Winfried Zimdahl. O processo já havia 
sido tramitado anteriormente via ad referendum, e aprovado no centro. O Ad referendum 
foi deferido e aprovado agora por unanimidade pelo departamento.  
 
4.2. Protocolado n° 23068.7747897/2017-14 tendo como assunto: Renovação 
de Contrato de Professor Visitante Brasileiro. Interessado: Hermano Endlich 
Velten Schneider. Relator: Comissão de Recursos Humanos. O pedido de 
renovação de contrato do professor visitante brasileiro, a partir de 07/10/2017 e por mais 
2 (dois) anos, de Hermano Endlich Schneider Veltem. O processo já havia sido tramitado 
anteriormente via ad referendum, e aprovado no centro. O Ad referendum foi deferido e 
aprovado agora por unanimidade pelo departamento.  
 
 
4.3. Protocolado n° 23068.750995/2017-21 tendo como assunto: Relatório de 
Pós-Doutorado, interessado: Anderson Coser Gaudio. Relator: Comissão de 
Pesquisa e Extensão do DFIS. O professor Davi Cabral Rodrigues, representando a 
Comissão de Pesquisa e Extensão do DFIS, fez a leitura do parecer favorável ao relatório 
de estágio de pós-doutorado do professor Anderson Coser Gaudio realizado no período de 
agosto de 2016 a julho de 2017 na USP. Em esclarecimento, em discussão, em votação o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 4.5. Processo n° 23068.000808/2017-64 
tendo como assunto: Relatório de Afastamento. Interessado: Gabriel Luchini 
Martins. Relator: Comissão de Pesquisa e Extensão do DFIS. O professor Davi 
Cabral Rodrigues, representando a Comissão de Pesquisa e Extensão do DFIS, fez a leitura 
do parecer favorável ao relatório de afastamento para o exterior do professor Gabriel 
Luchini Martins para realizar visita técnica ao Laboratório de Física de Partículas y Campos 
da Universidade Nacional de La Plata no período de 30 de junho de 2017 e 10 de julho de 
2017. Em esclarecimento, em discussão, em votação o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 4.6. Processo n° 23068.006567/2017-67 tendo como a ssunto: 
Relatório de afastamento, interessado: Oliver Fabio Piattella. Relator: Comissão 
de Pesquisa e Extensão do DFIS. O professor Davi Cabral Rodrigues, representando a 
Comissão de Pesquisa e Extensão do DFIS, fez a leitura do parecer favorável ao relatório 
de afastamento para o exterior do professor Oliver Fabio Piattella para participar de dois 
eventos, um na Rússia e outro no Benin, realizado no período de 22 de junho de 2017 a 
17 de julho de 2017. Em esclarecimento, em discussão, em votação o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 4.7. Processo n° 23068.014559/2017-94 tendo como 
assunto: Afastamento para o exterior, interessado: Edson Passamani Caetano. 
Relator: Comissão de Recursos Humanos do DFIS. O professor Ulysses Câmara da 
Silva, representando a Comissão de Recursos Humanos do DFIS, fez a leitura do parecer 
favorável à solicitação de afastamento para o exterior do professor Edson Passamani 
Caetano para participar da Conferência Anual de Magnetismo e Materiais Magnéticos que 
acontecerá na cidade de Pittsburgh nos Estados Unidos da América entre os dias 6 a 10 de 
novembro de 2017. Em esclarecimento, em discussão, em votação o parecer foi aprovado 
por unanimidade. 4.8. Processo n° 23068.015381/2017-07 tendo como assunto: 
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Afastamento para o exterior, interessado: Julio Cesar Fabris. Relator: Comissão 
de Recursos Humanos do DFIS. O professor Ulysses Câmara da Silva, representando a 
Comissão de Recursos Humanos do DFIS, fez a leitura do parecer favorável, condicionado 
à correção na fonte do ônus, a solicitação de afastamento para o exterior do professor 
Julio Cesar Fabris, no período de 1 a 11 de novembro de 2017, para participar como 
palestrante convidado do I Mesoamerican Workshop on Cosmology and Gravity  que 
acontecerá no México. Em esclarecimento, em discussão, em votação o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 4.9. Processo n° 23068.014684/2017-02 tendo como 
assunto: Afastamento para o exterior, interessado: Antônio Alberto Ribeiro 
Fernandes. Relator: Comissão de Recursos Humanos do DFIS. O professor Ulysses 
Câmara da Silva, representando a Comissão de Recursos Humanos do DFIS, fez a leitura 
do parecer favorável à solicitação de afastamento para o Exterior do professor Antônio 
Alberto Ribeiro Fernandes para participar de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 
conjuntas no Centro de Investigación Científica de Yucatán na cidade de Mérida, no 
México, no período de 23 de outubro de 2017 a 4 de novembro de 2017.  Após o 
professor Armando Biondo assinar que irá repor as aulas em nome do afastado, o parecer 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 4.10. Processo n° 
23068.016105/2017-58 tendo como assunto: Afastamento para o exterior, 
interessado: Anderson Coser Gaudio. Relator: Comissão de Recursos Humanos 
do DFIS. O professor Ulysses Câmara da Silva, representando a Comissão de Recursos 
Humanos do DFIS, fez a leitura do parecer favorável à solicitação do professor Anderson 
Coser Gaudio de viajar para os Estados Unidos durante os dias 14 de outubro de 2017 a 
22 de outubro de 2017 para participar como palestrante na Wolfram Technology 
Conference. Em esclarecimento, em discussão, em votação o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 4.11. Assunto: Avaliação de estágio probatório. Interessado: Rene 
Felipe Keidel Spada. Relator: Comissão de Estágio Probatório do DFIS. O 
professor Jorge Luis González Alfonso, representando a Comissão de Estágio Probatório do 
DFIS, fez a leitura da Avaliação do 1° Momento de Estágio Probatório do Docente Rene 
Felipe Keidel Spada, no qual o desenvolvimento geral do docente foi considerado 
satisfatório. Em esclarecimento, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 
4.12. Assunto: Avaliação de estágio probatório. Interessado: Romarly 
Fernandes da Costa. Relator: Comissão de Estágio Probatório do DFIS. O 
professor Jorge Luis González Alfonso, representando a Comissão de Estágio Probatório do 
DFIS, fez a leitura da Avaliação do 1° Momento de Estágio Probatório da Docente Romarly 
Fernandes da Costa, no qual o desenvolvimento geral da docente foi considerado 
satisfatório. Em esclarecimento, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 
4.13. Assunto: Troca de Membro do EAD/UFES. Interessado: SEAD. Relator: 
Oliver Fabio Piattella. O ponto de pauta foi colocado para comunicar que, após consulta 
virtual, ficou decidida a troca que considera a saída do professor Thiago Eduardo Pedreira 
Bueno do colegiado da EAD para a entrada do professor Valerio Marra. Oficializada a troca 
em reunião, houve aprovação por unanimidade. 4.14. Assunto: Prorrogação de Prazo 
de Validade do Concurso de Física Atômica e Molecular de 2016. Interessado: 
Grupo de Física Atômica e Molecular. Relator: Antônio Canal Neto. O Professor 
Antonio Canal Neto, representando o grupo FAM do DFIS, solicita a prorrogação da 
validade do concurso público realizado no DFIS pelo grupo FAM – Edital n° 107/2015-R 
publicado no DOU de 09 de outubro de 2015. Ficou acertado que o professor Canal irá 
protocolar o documento oficial desse pedido de prorrogação. Em esclarecimento, em 
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discussão, em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade. 4.15. Assunto: 
Renovação de reconhecimento do curso de Licenciatura em Física e Protocolo 
de Compromisso Bacharelado. Interessado: Colegiado de Física. Relator: 
Coordenadora do Colegiado Profa. Denise da Costa Assafrão de Lima. A relatora e 
a chefia comunicaram que o ponto não tem deliberação, mas por ser de extrema 
importância foi decidido colocar como ponto de pauta. A coordenadora do colegiado de 
Física falou sobre os problemas do curso e comunicou sobre a visita que o MEC fará à 
universidade durante os dias 4 a 7 de outubro para analisar o curso de Licenciatura em 
Física. Esse processo deve se repetir, provavelmente no próximo ano de 2018 para o 
curso de Bacharelado em Física. Os professores devem se disponibilizar a conversar com a 
comissão de avaliação que irá agendar a conversa em uma reunião, da mesma maneira 
que fará com os alunos do curso. A coordenadora comunica que devido aos prazos 
exíguos os professores deverão enviar a documentação solicitada para deixá-la à 
disposição da comissão. Ela informa que em um próximo processo o Centro de Ciências 
Exatas deverá organizar essas pastas dos professores com os seus documentos pessoais, 
que atualmente não está em nenhum outro setor da Universidade. A professora Denise 
informa que as reformas do LIEF e das salas de Física Experimental já estão sendo 
desenvolvidas, inclusive com verbas destinadas já liberadas. Informa também que os 
recursos para a compra de livros já foi disponibilizada. 4.16. Assunto: Alteração do 
PPC da Licenciatura em Física. Interessado: Colegiado de Física. Relator: 
Comissão de Ensino. No parecer, o professor Vinícius Cândido Mota faz uma sugestão 
de alteração. O professor Jair Checon de Freitas se manifestou contra a unificação de 
Eletromagnetismo, do curso de Licenciatura, com TE I, do curso de bacharelado, e o 
professor Clisthenis Ponce Constantinidis se manifestou favorável na unificação da 
disciplina Mecânica Clássica, do curso de bacharelado, com a disciplina Mecânica, do curso 
de Licenciatura. A coordenação do curso esclareceu ainda que o Departamento não 
aprova o PPC, mas sim o Colegiado. O que se aprova em reuniões de departamento é 
apenas a oferta de disciplina oriunda desse novo PPC. Para votação, foram consideradas 
duas propostas, sendo a primeira a da comissão, com uma sugestão de mudança, e a 
segunda a que mantém a grade original do documento redigido pelo Colegiado de Física. 
Em votação, a segunda proposta venceu com 19 votos contra 8 votos da primeira. 4.17 – 
Assunto: Unificação das Secretarias e Colegiados. Interessado: CCE. Relator: 
Chefia. A chefia fez a leitura da solicitação do CCE, esclarecendo os presentes sobre as 
necessidades de unificação. Em discussão, José Rafael Cápua disse que no Ceunes a 
unificação apresentou problemas iniciais que depois foram sanados. Valberto Pedruzzi 
Nascimento e José Alexandre Nogueira, membros de comissões que discutiram esse 
processo de unificação, manifestaram-se favoráveis, e esclareceram que aprovar 
unificação nada tem a ver com a jornada de trabalho dos servidores enquadrados no novo 
regime. Denise da Costa Assafrão de Lima também se manifestou favorável, justificando 
que tal sistema alivia o trabalho administrativo das chefias de monitorar servidores. José 
Alexandre Nogueira explicou que em uma secretaria unificada, um chefe de secretaria 
cuidaria de serviços referentes a recursos humanos. O professor Vinícius Cândido Mota 
disse que viu pouca vantagem e muita desvantagem, e levantou diversas dúvidas. Em um 
determinado momento, José Alexandre reforça a informação de que a reunião não opina 
sobre carga horária de trabalho, assunto que permaneceu em foco por alguns minutos. 
Jair Carlos Checon de Freitas questionou sobre a localização física da secretaria unificada. 
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Após encerramento das discussões, o assunto foi posto em votação, e em seguida 
aprovado com cinco (5) votos contrários. 
 
5. PALAVRA LIVRE. Não houve. 
.................................................................................................................................... 

 
Nada mais havendo a constar, eu, Bruno Meleipe Peixoto, Secretário do Departamento de 
Física, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos membros 
presentes: 
 
Alan Miguel Velasquez Toribio 
Alfredo Gonçalves Cunha 
Antonio Canal Neto 
Armando Biondo Filho 
Carlos Augusto Cardoso Passos 
Clisthenis Ponce Constantinidis 
Davi Cabral Rodrigues 
Denise da Costa Assafrão de Lima 
Edson Passamani Caetano 
Gabriel Luchini Martins 
Galen Mihaylov Sotkov 
Jair Carlos Checon de Freitas 
Jorge Luis González Alfonso 
José Alexandre Nogueira 
José Luis Passamai Junior 
José Rafael Cápua Proveti 
Laércio Evandro Ferracioli da Silva 
Miguel Ângelo Schettino Júnior Oliver Fabio Piattella 
Rene Felipe Keidel Spada 
Rogério Netto Suave 
Romarly Fernandes da Costa 
Ronald Oliveira Francisco 
Thiago Eduardo Pedreira Bueno 
Thiéberson da Silva Gomes 
Ulysses Câmara da Silva 
Valberto Pedruzzi Nascimento 
Valério Marra 
Vinícius Cândido Mota 
Ana Paula Jeakel 
Gabriel Sacht Rodrigues 
Julhiana De Freitas Vargas 
Raphael de Paula Pineschi 
Syrios Gomes Silveira. 


