UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA / 2018 DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA
DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO.
....................................................................................................................................
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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, Fernando
Nespoli Pansini, Flávio Gimenes Alvarenga, Gabriel Luchini Martins, Galen Mihaylov Sotkov,
Giuseppi Gava Camiletti, Jair Carlos Checon de Freitas, Jorge Luis González Alfonso, José
Alexandre Nogueira, José Luis Passamai Junior, José Rafael Cápua Proveti, Júlio César
Fabris, Marcos Tadeu D’Azeredo Orlando, Miguel Ângelo Schettino Júnior, Rogério Netto
Suave, Romarly Fernandes da Costa, Ronald Oliveira Francisco, Sérgio Mascarello Bisch,
Thiago Eduardo Pedreira Bueno, Thiéberson da Silva Gomes, Ulysses Câmara da Silva,
Valério Marra, Vinícius Cândido Mota e Wanderlã Luis Scopel, e representantes discentes
Gabriel Sacht Rodrigues, João Vitor Bastos Del Piero, Julhiana De Freitas Vargas, Syrios
Gomes Silveira.
....................................................................................................................................
1. COMUNICAÇÕES. 1.1. A chefia deu as boas-vindas ao Professor Flávio Gimenes
Alavarenga, vindo do CEUNES na vaga liberada pela aposentadoria do Professor Laércio
Evandro Ferracioli da Silva. 1.2. A chefia comunicou a ausência do Professor Marcos
Tadeu D’Azeredo Orlando para desenvolver atividades científicas. 1.3 A chefia comunicou
a iniciativa do colegiado do curso, com o apoio do DFis e de diversos Professores, sobre os
seminários apresentados pelos vários grupos de pesquisa do departamento para os
calouros do curso. 1.4. A chefia comunicou sobre uma reunião a respeito do patrimônio
da universidade. Disse que, agora, cada setor possui um agente patrimonial que, em
colaboração com os professores, terão que catalogar os itens sob responsabilidade do
Departamento e de seus integrantes. 1.5. A chefia comunicou a todos sobre as mudanças
no funcionamento do CCE, comentando sobre as novas secretarias Acadêmica e de Apoio
à Gestão e suas novas funções. 1.6. Comunicou a todos sobre a existência do Protocolo
Web e como todos devem verificar regularmente a Caixa Postal pessoal de suas contas,
pois é para lá que vão os documentos avulsos. 1.7. A chefia comunicou sobre o
lançamento do Orçamento da Ufes. 1.8. A chefia comunicou sobre a reforma dos laboratórios.

A professora Denise acrescentou e esclareceu que conseguiram o dinheiro para a reforma e que
essa reforma precisa ser feita em 2 meses, que é o prazo estabelecido para o uso do dinheiro. 1.9
A professora Denise Costa Assafrão de Lima comunicou que estão preparando uma assistência a
repetentes em Cálculo I para ajudar a sanar o problema da retenção que ocorre na matéria. 1.10.
O professor Thiago Eduardo Pedreira Bueno comunicou que conseguiu cinco bolsas relacionadas a
um projeto de formas de abordagens e material pedagógico para a Mostra de Ciências.

2. APROVAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. Uma versão
impressa da ata foi repassada a todos os membros presentes e assinada.
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3. EXPEDIENTE. 3.1. Inclusões: 3.1.1. Comissão de Estágio Probatório solicitou a
inclusão do Estágio Probatório do professor Thiago Eduardo Pedreira Bueno. 3.1.2.
Comissão de Recursos Humanos solicitou a inclusão do Relatório de Licença Capacitação
do professor Jorge Luis González Alfonso. 3.1.3. Professor Rogério Netto Suave solicitou a
inclusão de um ponto sobre alteração do horário das reuniões para momentos futuros.
3.1.4. Comissão de Pesquisa e Extensão solicitou a inclusão do Relatório de Afastamento
do professor Julio Cesar Fabris para a Rússia. 3.1.5. A Comissão de Recursos Humanos
solicita a inclusão do pedido da saída para Licença Capacitação do Professor Oliver Fábio
Piattella. 3.2. Exclusões: 3.2.1 Comissão de Recursos Humanos solicitou a exclusão do
pedido de afastamento para pós-doutorado do professor Jair Carlos Checon de Freitas por
falta de documentos. O Professor solicitante argumenta que os documentos que faltam
devem ser inseridos após a aprovação do pedido pois dependem dessa mesma aprovação.
A CRH alega que o processo precisa estar completo para que seja dado o parecer. E como
o parecer não foi feito é necessário a sua exclusão da pauta da reunião. A questão foi
acatada por essa chefia e o ponto foi excluído. 3.2.2. Comissão de Pesquisa e Extensão
solicitou a exclusão do Relatório de afastamento para Itália do professor Oliver Fabio
Piattella.
4. ORDEM DO DIA.
4.1. Aprovação dos Planos de Ensino. Os planos de ensino apresentados
correspondentes ao semestre 2018/01 foram aprovados por unanimidade. Alguns
professores ainda não preencheram o formulário no portal do Professor para gerar os
planos de suas disciplinas. Houve a sugestão pelo professor Jair Carlos Checon de Freitas
de, antes do início dos semestres seguintes, a Comissão de Ensino avaliá-los para que o
processo não seja feito após o início do semestre. a ideia é começar a preparar os planos
de ensino após a aprovação da oferta de disciplinas do DFis. Outros Professores sugeriram
a utilização do programa AVA presencial para a confecção dos planos de ensino. A chefia
irá incluir na página do departamento um item correspondente aos planos de ensino de
cada período de tal modo que, os planos de ensino dos próximos períodos serão
adaptações desses planos originais.
4.2. Processo nº 23068.009655/2018-00. Afastamento no período de 24/6 a
4/7 de 2018 para Heidelberg – Alemanha. Interessado: Davi Cabral Rodrigues.
Relator: Comissão de Recursos Humanos. O professor José Rafael Cápua Proveti fez
a leitura do parecer da comissão, que declarou-se favorável à solicitação. Não houve
necessidade de esclarecimentos e, em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
4.3. Processo nº 23068.022312/2017-41. Licença Capacitação do professor
Oliver Fabio Piattella no período de setembro a novembro de 2018. Relator:
Comissão de Recursos Humanos. O professor Ulysses Câmara fez a leitura do parecer
da comissão, que declarou-se favorável à solicitação. Não houve necessidade de
esclarecimentos e, em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
4.4. Processo nº 23068.000567/2018-34. Prestação de serviço voluntário do
professor Laércio Evandro Ferracioli. Relator: Comissão de Recursos Humanos.
O professor Laércio fez a solicitação para ser professor voluntário na universidade, e a
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comissão de recursos humanos, de acordo com o parecer lido pelo professor Ulysses
Câmara, declarou-se favorável à solicitação. Após breves esclarecimentos sobre as
atividades que o professor deve e quer desempenhar, abriu-se votação, e, por
unanimidade, o parecer foi aprovado.
4.5. Processo nº 23068.015381/2017-07. Relatório de Afastamento para o
México do professor Julio Cesar Fabris. Relator: Comissão de Pesquisa e
Extensão. O professor José Alexandre Nogueira fez a leitura do parecer da comissão, que
declarou-se favorável à solicitação. Em seguida, o parecer foi aprovado por unanimidade.
4.6. Processo nº 23068.018875/2017-35. Relatório de Afastamento para a
Rússia do professor Julio Cesar Fabris. Relator: Comissão de Pesquisa e
Extensão. O professor José Alexandre Nogueira fez a leitura do parecer da comissão, que
declarou-se favorável à solicitação. Em seguida, o parecer foi aprovado por unanimidade.
4.7. Processo nº 23068.011387/2017-05. Avaliação de Estágio Probatório do
professor Gabriel Luchini Martins. Relator: Comissão de Estágio Probatório. O
professor Jorge Luis Gonzalez Alfonso, em nome da Comissão de Estágio Probatório
declarou o desempenho do professor avaliado Gabriel Luchini Martins como satisfatório
nesse segundo momento da avaliação, indicando que o Professor possui aptidão e
capacidade para o desempenho do cargo de provimento efetivo no qual ingressou por
força de concurso público. Em seguida, o parecer foi posto em votação e aprovado por
unanimidade.
4.8. Processo nº 23068.011386/2017-52. Avaliação de Estágio Probatório do
professor Thiago Eduardo Pedreira Bueno. Relator: Comissão de Estágio
Probatório. O professor Jorge Luis Gonzalez Alfonso, em nome da Comissão de Estágio
Probatório declarou o desempenho do professor avaliado Thaigo Eduardo Pedreira Bueno
como satisfatório nesse segundo momento da avaliação, indicando que o Professor possui
aptidão e capacidade para o desempenho do cargo de provimento efetivo no qual
ingressou por força de concurso público. Em seguida, o parecer foi posto em votação e
aprovado por unanimidade.
4.9. Processo nº 23068.004114/2018-87. Relatório de Licença Capacitação do
professor Jorge Luis Gonzalez Alfonso. Relator: Comissão de Recursos
Humanos. O professor Alfredo Gonçalves Cunha, representando a Comissão de Recursos
Humanos, declarou que a comissão é parecer favorável ao relatório apresentado, e em
seguida esse foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
4.10. Processo nº 23068.767956/2017-62. Novo PPC do Curso de Química
Licenciatura. Interessado: Colegiado do Curso de Química. Relator: Comissão
de Ensino. O professor Vinícius Cândido Mota leu o parecer da Comissão da Ensino que
apresenta duas ressalvas, a saber: 1) As disciplinas Física B1 e Física B3 devem ser
substituídas pelas disciplinas Física 1 e Física 3 que irão compor os PPCs de licenciatura e
bacharelado em física e que já possuem ementa e bibliografias aprovadas pelo Colegiado
de Física ; 2) A Comissão de Ensino sugere que o COLQUI considere a inclusão das
disciplinas Física 2 e Física 4 no conjunto de disciplinas optativas na proposta de PPC do
curso, por entender que essas disciplinas podem contribuir para uma melhoria na
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formação básica do licenciado em Química. Apesar das ressalvas, o parecer do comissão
foi favorável ao novo PPC do curso. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
4.11. Processo nº 23068.770316/2017-30. Novo PPC do Curso de Física – EAD.
Interessado: Física EAD. Relator: Comissão de Ensino. O professor Vinícius Cândido
Mota leu o parecer da Comissão da Ensino envolvendo várias análises do curso a distância
e sua relação com o curso presencial. Em linhas gerais, a Comissão conclui o parecer
recomendando à Câmara Departamental que aprove a nova oferta. Recomenda também
que se considere alguns pontos levantados pela comissão ao analisar o processo, a saber:
1) a oferta que o COLFEAD propõe ao DFis agora é sensivelmente melhor do que as
propostas anteriores, destacando-se aí a grande dedicação e esforço dos professores
envolvidos no programa e também da administração local. A CENDFIS recomenda que o
DFis continue a prestar todo o apoio possível ao curso, em especial estimulando a
administração local para que mantenha seu apoio e que trabalhe, sempre dentro das suas
capacidades, junto às prefeituras que abrigam os polos buscando sempre o
aperfeiçoamento da infraestrutura dos mesmos; 2) apesar de notável e admirável o
esforço dos professores que trabalham no curso no sentido de cobrir toda a demanda,
muita vezes absorvendo cargas horárias excessivas, a CENDFIS solicita à Câmara
Departamental que considere a possibilidade de incluir, já agora ou futuramente, a oferta
do EAD dentro dos encargos regulares de todo o DFis. Estamos falando aqui de uma
demanda semestral regular máxima de 200 horas mas que pode chegar a 400 horas
devido à reofertas, e, nos semestres/módulos finais do curso, a até 1000 horas devido aos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e reofertas, totalizando um mínimo de
aproximadamente 1600 horas (demanda regular + TCCs), podendo chegar a até 3200
horas (demanda regular + reofertas + TCCs) ao longo de todo o curso, para um total de
230 alunos ingressos. Para efeitos de comparação essa demanda de carga horária é
próxima à do curso presencial de licenciatura em Física atualmente ofertado pelo DFis. O
parecer da Comissão foi discutido amplamente e, posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Foi discutida também a solicitação do COLFEAD para a utilização dos
espaços dos laboratórios de física pelos alunos do curso a distância. Isso possibilitaria a
inclusão de mais dois polos no conjuntos de polos já funcionando normalmente, o polo de
Vitória e o polo de Vila Velha. Essa proposta também foi aprovada por unanimidade.
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
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Davi Cabral Rodrigues
Denise da Costa Assafrão de Lima
Fernando Nespoli Pansini
Flávio Gimenes Alvarenga
Gabriel Luchini Martins
Galen Mihaylov Sotkov
Giuseppi Gava Camiletti
Jair Carlos Checon de Freitas
Jorge Luis González Alfonso
José Alexandre Nogueira
José Luis Passamai Junior
José Rafael Cápua Proveti
Júlio César Fabris
Marcos Tadeu D’Azeredo Orlando
Miguel Ângelo Schettino Júnior
Rogério Netto Suave
Romarly Fernandes da Costa
Ronald Oliveira Francisco
Sérgio Mascarello Bisch
Thiago Eduardo Pedreira Bueno
Thiéberson da Silva Gomes
Ulysses Câmara da Silva
Valério Marra
Vinícius Cândido Mota
Wanderlã Luis Scopel
Gabriel Sacht Rodrigues
João Vitor Bastos Del Piero
Julhiana De Freitas Vargas
Syrios Gomes Silveira

