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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA / 2018 DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
DOCENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. 
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quinze 
horas e quinze minutos, 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, Carlos Augusto Cardoso Passos, Clisthenis Ponce 
Constantinidis, Denise da Costa Assafrão de Lima, Edson Passamani Caetano, Fernando 
Néspoli Pansini, Gabriel Luchini Martins, Galen Mihaylov Sotkov, Jorge Luis González 
Alfonso, José Luis Passamai Junior, José Rafael Capua Proveti, Júlio Cesar Fabris, Oliver 
Fabio Piattella, Rogério Netto Suave, Ronald Oliveira Francisco, Sérgio Mascarello Bisch, 
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, João Vitor bastos 
Del Piero e Julhiana de Freitas Vargas. Os seguintes professores tiveram ausência 
justificada junto ao Departamento: Armando Biondo Filho, Davi Cabral Rodrigues, Flavio 
Gimenes, Alvarenga, Humberto Belich Jr., José Alexandre Nogueira, Giuseppe Gava 
Camiletti e Marcos Tadeu D’Azeredo 
Orlando.........................................................................................................................                                                         
.................................................................................................................................... 
 
1. COMUNICAÇÕES 1.1. A chefia comunicou sobre o processo de compras do CCE no 
qual foi realizado um pedido no valor de, aproximadamente, um milhão de reais para 
equipamentos dos laboratórios do DFIS, agradeceu ainda os professores Thiago Bueno, 
Alfredo Gonçalves, Rogério Suave e o servidor Daniel Fernandes pelo empenho 
empregado no processo. 1.2. Da chefia, sobre a solicitação dos professores do 
departamento para o espaço físico, dizendo que essas solicitações foram encaminhadas 
para o professor Thiago Bueno, representante do DFIS nessa comissão. 1.3 Da chefia, 
sobre o convite para a comemoração do aniversário da Adufes no dia 31/08/2018 na sede 
do sindicato. 1.4. Da chefia, sobre a intimação da Polícia Civil solicitando que o 
departamento se pronuncie sobre a possibilidade de fazer testes de radiação para auxiliar 
em casos de homicídios na delegacia de Laranjeiras. Os professores presentes disseram 
que isso era impossível pois o departamento não possui equipamento para tais medidas e 
seus professores não possuem autorização para emitir laudo a respeito do referido 
assunto. 1.5. Da chefia, sobre os pedidos de aproveitamento de estudos que estão sendo 
encaminhados aos docentes via Lepisma. 1.6. Da chefia, sobre a futura discussão que o 
DFIS terá que fazer sobre a mudança no PPC das engenharias, a volta de disciplinas da 
física para o departamento e o aviso de que o CT não irá ceder vagas de docentes ao 
DFIS. 1.7. Do Professor Gabriel Luchini: “Em 2016, juntamente com o Professor Thiago 
Bueno, assumimos a organização da Mostra de Física & Astronomia e em 2017, com o 
apoio da direção atual do CCE, tornamo-la um evento deste Centro, motivados 
essencialmente pela necessidade clara de integração entre os cursos que aqui existem, 
entre os profissionais que aqui trabalham e estudantes. Com os recursos financeiros 
obtidos via CNPq e FAPES pudemos não somente realizar a I Mostra de Ciências do CCE, 
visitada por aproximadamente 9.000 pessoas aqui na UFES e em torno de 6.000 a mais 
contabilizando as “mostras itinerantes” realizadas, como também instituímos parcerias 
importantes, entre elas, digna de enorme destaque, a construção de um observatório, que 
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será coordenado pelo Sr. Márcio Malacarne, em Venda Nova do Imigrante. Esse tipo de 
trabalho vem sendo feito de maneira coletiva, levando sempre à frente o nome da 
Universidade e deste Centro, independentemente dos atores que atualmente trabalham 
para isso. Mais do que isso, foi através destes importantes recursos que pudemos 
efetivamente trazer melhorias para o Centro: desde a brita colocada na entrada do IC-1, 
até o aluguel das caçambas para recolhimento de lixo acumulado por tanto tempo nas 
dependências do Centro, passando pela reforma de equipamentos de laboratórios de 
ensino, construção de equipamentos para demonstrações utilizadas no curso de 
estatística, pintura da secretaria unificada, enfim, foram muitas as aplicações de recursos 
obtidos via projetos que envolvem temas unificadores como a divulgação científica em 
melhorias referentes à estrutura de ensino do CCE. Esse investimento só foi possível, 
claro, por meio da cooperação entre professores e estudantes de diferentes cursos e pelo 
fato de que a atual direção se tornou grande parceira e apoiadora desse tipo de ação. 
Mais ainda, no ano passado, a realização da I Mostra do CCE movimentou em torno de 
120 estudantes em um trabalho comum, bem como um grande número de professores 
também; fato inédito e que traz para o CCE um novo paradigma, mostrando as 
potencialidades em termos de cooperação entre cursos no trabalho de ensino. Este ano 
foram quatro projetos aprovados no CCE em edital do CNPq para atividades na Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, coordenados pelos professores Etereldes, Julio Fabris, 
Giuseppe e por mim. Isso mostra certamente a vocação que o Centro de Ciências Exatas 
tem para esse tipo de trabalho. O trabalho em conjunto do CCE, através de Mostra de 
Ciências, nos parece de grande importância e deve sem dúvida servir de motivação tanto 
para docentes quanto discentes esperamos, como tem acontecido com essa direção 
representada pelos Professores Eustáquio e Alfredo, que a administração esteja sempre à 
frente desta iniciativa, apoiando-o institucionalmente.” 1.8. Da professora Denise, sobre o 
PPC do bacharelado em física que está retido a sessenta e dois dias no Centro de 
Educação e que isso pode inviabilizar a aplicação do mesmo em 2019. 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
 
2. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 4ª, 5ª e 6ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2018. As 
atas das 4ª, 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias de 2018 foram enviadas por email para os 
professores e representantes discentes para avaliação. Em votação as atas foram 
aprovadas por unanimidade......................................................................................... 
................................................................................................................................ 
 
3. ORDEM DO DIA. Mantida. 3.1. Assunto: Representante Docente junto ao 
colegiado do curso de Engenharia Civil. Interessado: Departamento de Física. O 
professor Sergio Vitorino informou que o Departamento de Física precisa indicar um novo 
representante para o colegiado do curso de Engenharia Civil, pois com a saída da 
professora Romarly da instituição este cargo ficou vago. O professor Ronald Oliveira 
Francisco se candidatou ao cargo. Em discussão, em votação e aprovado por 
unanimidade. 3.2. Assunto: Representante do DFis junto ao Comitê Institucional 
de Iniciação Científica (CIIC) da UFES. Interessado: Departamento de Física O 
professor Sergio Vitorino informou que o Departamento de Física precisa indicar um novo 
representante do DFIS junto ao Comitê Institucional de Iniciação Científica (CIIC) da 
UFES, pois com a saída da professora Romarly da instituição este cargo ficou vago. O 
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professor Rogério Netto Suave se candidatou ao cargo. Em discussão, em votação e 
aprovado por unanimidade. 3.3. Processo: 23068.049656/2018-89 tendo como 
assunto: Concurso Público de provas e títulos para Professor Efetivo. 
Interessado: Departamento de Física. Relator: Comissão de Recursos Humanos 
do DFIS. O professor Ulysses Câmara da Silva da fez a leitura do parecer da Comissão de 
Recursos Humanos do DFIS favorável à solicitação do grupo FAM para aprovar a abertura 
do Concurso Público de Provas e Títulos para contratação de Professor Efetivo e a 
Comissão Examinadora constituída por dois membros internos, professora Denise da Costa 
Assafrão de Lima e professor Antônio canal Neto, e um membro externo professor José 
Rachid Mohallem (UFMG), os membros suplentes internos são os professores Vinícius 
Candido Mota e Fernando Néspoli Nassar Pansini e os externos são os professores Breno 
Rodrigues lamaghere Galvão (CEFET-MG) Ronaldo Junio campos Batista (UFOP). Em 
esclarecimento, em discussão, em votação e aprovado por unanimidade. 3.4. Processo: 
23068.038797/2018-76 tendo como assunto: Afastamento para o exterior. 
Interessado: Edson Passamani Caetano. Relator: Comissão de Recursos 
Humanos do DFIS. O professor Ulysses Câmara da Silva fez a leitura do parecer da 
Comissão de Recursos Humanos do DFIS favorável à solicitação de afastamento para 
visita técnico-científica na França do professor Edson Passamani Caetano pelo período de 
10-12-2018 a 30-12-2018 para desenvolver experimentos de espectroscopia de 
Mossbauer. Em esclarecimento, em discussão, em votação e aprovado por unanimidade. 
4.5. Processo: 23068.047782/2018-07 tendo como assunto: Abertura de 
processo seletivo para professor visitante. Interessado: Júlio Cesar Fabris. 
Relator: Comissão de Recursos Humanos do DFIS. O professor José Rafael Cápua 
Proveti fez a leitura do parecer da Comissão de Recursos Humanos do DFIS favorável a 
abertura de edital para processo seletivo simplificado para contratação de Professor 
Visitante Estrangeiro para o Departamento de Física da UFES na vaga do PPGCosmo. Em 
esclarecimento, em discussão, em votação e aprovado por unanimidade. 4.6. Processo: 
23068.043817/2018-21 tendo como assunto: Solicitação de visita técnica para 
o exterior. Interessado: Oliver Fabio Piattella. Relator: Comissão de Recursos 
Humanos do DFIS. O professor Alfredo Gonçalves Cunha fez a leitura do parecer da 
Comissão de Recursos Humanos do DFIS favorável à solicitação de afastamento para 
técnico-científica na Alemanha do professor Oliver Fabio Piattella pelo período de 30-11-
2018 a 28-02-2019. Em esclarecimento, em discussão, em votação e aprovado por 
unanimidade................................................................................................................. 
 
5. PALAVRA LIVRE. Não houve. 
 
.................................................................................................................................... 

 
Nada mais havendo a constar, eu, Josélia Rodrigues Barreto Vieira Hackbart, Secretária 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 
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Antonio Canal Neto 
Carlos Augusto Cardoso Passos 
Clisthenis Ponce Constantinidis 
Denise da Costa Assafrão de Lima 
Edson Passamani Caetano 
Fernando Néspoli Pansini 
Gabriel Luchini Martins 
Galen Mihaylov Sotkov 
Jorge Luis González Alfonso 
José Luis Passamai Junior 
José Rafael Capua Proveti 
Júlio Cesar Fabris 
Oliver Fabio Piattella 
Rogério Netto Suave 
Ronald Oliveira Francisco 
Sérgio Mascarello Bisch 
Thiago Eduardo Pedreira Bueno 
Thiéberson da Silva Gomes 
Ulysses Câmara da Silva 
Valberto Pedruzzi Nascimento 
Valério Marra  
Vinícius Cândido Mota 
 
Discentes 
Ana Paula Jeakel 
Gabriel Sacht Rodrigues 
João Vitor bastos Del Piero  
Julhiana de Freitas Vargas 
 
 
 
 


