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....................................................................................................................................
Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 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, Fernando
Nespoli Pansini, Gabriel Luchini Martins, Humberto Belich Junior, Jair Carlos Checon de
Freitas, José Luis Passamai Junior, José Rafael Cápua Proveti, Júlio César Fabris, 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, Valberto Pedruzzi Nascimento, Valério Marra,
Vinícius Cândido Mota, Wanderlã Luis Scopel, e representantes discentes Julhiana De
Freitas Vargas e Silvia Guimarães Suzart Silva.
....................................................................................................................................
1. COMUNICAÇÕES. 1.1. A chefia fez um comunicado sobre a Mostra de Ciências,
dizendo que a mesma vai entrar no calendário oficial da Ufes. 1.2. A chefia também
repassou uma mensagem do servidor Valquírio da administração do CCE. Perguntou aos
presentes se algum deles sabe da localização de uma impressora Xerox Phaser 3250,
número de patrimônio 220076. 1.3. O recém-empossado professor efetivo Fernando
Néspoli foi apresentado aos demais professores presentes pela chefia. 1.4. A chefia
comunicou os afastamentos dos professores Gabriel Luchini e Thiago Eduardo Pedreira
Bueno ocorridos no dia 13 e 14 de dezembro. Na ocasião, os professores estavam em
Venda Nova do Imigrante para discutir projetos de extensão universitária. Também
comunicou o afastamento do Professor Júlio Fabris, no dia 11/12 a partir das 18h até o dia
12/12 às 18h, para a assinatura da minuta de colaboração entre a UFES / IFES / IEMA
visando criar um polo astronômico na localidade do parque estadual do Forno Grande em
Castelo / ES. 1.5. Da chefia, comunicando que os trabalhos orientados pelo professores
Rene Felipe Keidel Spada e Marcos Tadeu D’Azeredo Orlando e realizado pelas alunas
Rhayla Mendes Ferreira (Estudo de estrutura eletrônica termoquímica e cinética química
do sistema reacional CH3OH+N) e Anna Caroline Ferreira Ramos (Investigação sobre
amostras soldadas de aço duplex S302304 retratadas a 600 oC, resfriadas em ar e
irradiadas com radiação gama) foram consideradas entre os cinco melhores trabalhos
apresentados na última Jornada de Iniciação Científica da UFES e tiveram uma
apresentação oral realizada no dia 01/12/2017. 1.6. Da chefia, comunicando o convite do
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (PPGEnFis) para a participação do DFis
no ciclo de seminários “100 anos da confirmação da Teoria da Relatividade Geral, em
Sobral-CE”, com a realização de 1 seminário/mês a partir de março/2018 em um total de
10 seminários até dezembro/2018. 1.7. A chefia comunicou aos presentes que, caso
alguém tenha vontade de participar do PPFGIS, que faça a inscrição na secretaria da
mesma. 1.8. A chefia leu os comunicados dos professores Anderson Coser Gaudio, José
Alexandre Nogueira e Galen Mihaylov Sotkov, justificando as ausências dos mesmos na
reunião.
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2. APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. Uma versão
impressa da ata foi repassada a todos os membros presentes e assinada.
3. EXPEDIENTE. 3.1. Inclusões: 3.1.1. Discussão sobre o convite do PPGEnFis para a
participação do ciclo de seminários sobre os 100 anos da confirmação da relatividade geral
incluída como primeiro ponto de pauta.
4. ORDEM DO DIA.
4.1. Participação do DFIS na Comemoração dos 100 anos da Teoria da
Relatividade Geral. O professor Giuseppi Gava Camiletti disse que em 2018 haverá a
comemoração dos 100 anos da confirmação da teoria da relatividade geral e que será feita
uma atividade sobre essa temática através de seminários sobre o tema. O PPGEnFis
propõe uma realização conjunta do PPGFis, PPGCosmo, PPGEnFis e o DFIS. Votou-se pela
participação do DFIS na organização do mesmo, e houve unanimidade na aprovação.
4.2. Processo nº 23068.022145/2017-39. Relatório de Afastamento para a
Rússia do dia 6/3/2018 ao dia 25/3/2018 para o Reino Unido e França. Para
desenvolver atividades de pesquisa. Interessado: Julio Cesar Fabris. Relator:
Comissão de Recursos Humanos. O professor Alfredo Gonçalves leu o parecer da
Comissão de Recursos Humanos, que foi de parecer favorável à solicitação. Posto em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
4.3. Processo nº 23068.017223/2017-83. Relatório de Afastamento para a
Rússia do dia 25/11/2017 ao dia 4/12/2017 para participar da Third
International Winter School-Seminar on gravity, cosmology and astrophysics
(Petrov School). Interessado: professor Hermano Endlich Velten Schneider.
Relator: Comissão de Pesquisa e Extensão. O professor Gabriel Luchini Martins leu o
parecer da Comissão de Recursos Humanos, que foi de parecer favorável à solicitação.
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
4.4. Processo nº 23068.011522/2017-12. Relatório de Afastamento para
participar da Conferência OCPPA-2017 entre os dias 2/10/2017 e 5/10/2017.
Interessado: Julio Cesar Fabris. Relator: Comissão de Pesquisa e Extensão. O
professor Gabriel Luchini Martins leu o parecer da Comissão de Recursos Humanos, que
condicionou um parecer favorável a uma alteração no formulário. Posto em votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade.
4.5. Assunto: Solicitação de Professor Visitante. A chefia leu a carta do DFIS ao
setor responsável pela solicitação de professor visitante, PRPPG, e em seguida a submeteu
para aprovação do departamento. Vários dos membros presentes apresentaram dúvidas e
fizeram esclarecimentos. Foi discutido o propósito de um professor visitante, hierarquia
entre setores da universidade e foi dito que a seleção feita pela PRPPG foi feita de forma a
não se respeitar a Resolução Nº 38/2005 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal Espírito Santo que diz, textualmente, que é prerrogativa dos
departamentos a escolha dos professores visitantes contratados. Foi levantada a questão
de que a ordem elaborada na carta de solicitação do DFis não foi votada em reunião de
departamento. Como resposta, a chefia argumentou que como não haveria tempo hábil
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para uma reunião específica sobre o assunto, tomou as decisões que lhe pareceram
corretas, isto é, repetir a ordem votada no ano de 2016, acrescentando os novos pedidos
por ordem de recebimento e colocando o pedido do grupo de Cosmologia e Gravitação por
último visto que eles já estavam fazendo uso das vagas de professores visitantes
estrangeiro e brasileiro. Em votação, votou-se por referendar a carta com sete (7) votos
contrários. Uma segunda votação também autorizou a chefia a recorrer se necessário com
três (3) votos contrários.
4.6. Protocolado: 23068.771749/2017-11. Assunto: Solicitação de Código de
Vaga de Alegre. Relator: Comissão de Recursos Humanos. O professor José Rafael
Cápua Proveti leu o parecer desfavorável à cessão da vaga ao campus de Alegre. Sugere,
porém, que o DFIS empreste uma vaga de professor substituto. Após uma breve
discussão sobre como o comunicado deve ser feito e que detalhes deve conter, o parecer
foi posto em votação e aprovado com um voto contrário.
4.7. Assunto: Solicitação do Professor Flávio Gimenes Alvarenga. Relator:
Comissão de Recursos Humanos. O professor Alfredo Gonçalves Cunha leu o parecer
da comissão, sendo favorável à remoção do professor em questão para o campus de
Goiabeiras após a concretização da aposentadoria do professor Laércio Evandro Ferracioli
da Silva. Os membros presentes discutiram as regras que regem a entrada de novos
professores e citaram casos passados em que remoções foram impedidas ou obedeceram
a critérios mais rígidos. Argumentou-se que a maneira mais correta de se ocupar uma
vaga efetiva na Universidade é através de concurso público. Em votação, o parecer foi
aprovado com um voto contrário. O professor Edson Passamani Caetano solicitou que seu
voto contrário fosse declarado em ata. Disse que seu voto é contra, não pelas pessoas
envolvidas no processo, mas sim porque o processo que o departamento está aprovando
agora segue uma tramitação diferente do processo de remoção do professor José Rafael
Cápua, onde se exigiu a portaria da aposentadoria do Professor Armando Takeuchi para o
andamento processo.
5. PALAVRA LIVRE. O professor Armando Biondo Filho comunicou que a Procuradoria
Federal da UFES declarou a legalidade de reuniões virtuais, pois não vislumbra nenhuma
lei ou norma administrativa impondo que as reuniões tenham que ser, obrigatoriamente,
presenciais.
....................................................................................................................................
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:
Alfredo Gonçalves Cunha
Antonio Canal Neto
Armando Biondo Filho
Carlos Augusto Cardoso Passos
Clisthenis Ponce Constantinidis
Davi Cabral Rodrigues
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Denise da Costa Assafrão de Lima
Edson Passamani Caetano
Fernando Nespoli Pansini
Gabriel Luchini Martins
Humberto Belich Junior
Jair Carlos Checon de Freitas
José Luis Passamai Junior
José Rafael Cápua Proveti
Júlio César Fabris
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
Valberto Pedruzzi Nascimento
Valério Marra
Vinícius Cândido Mota
Wanderlã Luis Scopel
Julhiana De Freitas Vargas
Silvia Guimarães Suzart Silva

