ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 2018 DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÌSICA DO CCE/UFES, REALIZADA POR
CONSULTA ELETRÔNICA EM 22 DE MARÇO DE 2018.
Ata da primeira reunião Extraordinária em 2018 do Colegiado do Programa de PósGraduação em Física realizada no dia 22 de mês de março de 2018, por consulta
eletrônica, encaminhada a todos os membros do Colegiado do PPGFis pelo
Coordenador do Programa, Professor Davi Cabral Rodrigues, com resposta até às 12
horas do dia 26 de março do exercício em curso. Atenderam a consulta, os seguintes
professores membros do corpo docente permanente Alfredo Gonçalves Cunha,
Antônio Canal Neto, Clisthenis Ponce Constantinidis, Edson Passamani Caetano,
Gabriel Luchini Martins, Hermano Endlich Schneider Velten, Jair Carlos Checon de
Freitas, Miguel Ângelo Schettino Junior, Oliver Fabio Piattella, Romarly Fernandes da
Costa, Sergio Vitorino de Borba Gonçalves, Thiago Eduardo Pedreira Bueno, Valberto
Pedruzzi Nascimento, Valerio Marra, Wanderlã Luis Scopel, Vinícius Cândido Mota e a
representante dos alunos Amanda Ziviani de Oliveira, conforme mensagens
eletrônicas recebidas na data e horário estipulados, perfazendo o quórum necessário
para deliberação. 1) Deliberação. 1.1) Solicitação do espaço da antigo biblioteca
do PPGFis para guardar material bibliográfico – Os Professores Sergio Vitorino e
Denise Assafrão, encaminharam ao PPGFis o seguinte e-mail: “Como é de
conhecimento de todos, o Curso de Física Bacharelado receberá a visita inloco do
Comitê do MEC e como parte da avaliação está a reformulação dos laboratórios
didáticos. A sala onde funcionava a antiga Biblioteca Setorial será reformada e
abrigará os Laboratórios de Física IV e Física Moderna. Já conseguimos, junto ao
CCE, a verba necessária para a reforma e o início das obras está previsto para esse
mês de Março. Os livros que haviam na antiga biblioteca foram enviados para a nova
Biblioteca Setorial do CCE que funcionará no Prédio da Pós Graduação em Química e
Matemática e já está sendo implementada. No entanto, sobrou uma quantidade
enorme de periódicos na sala. São revistas antigas, a maioria delas está disponível no
POrtal Periódicos Capes mas não podemos descartar este material por se tratar de
Patrimônio Público. Já buscamos a ajuda da Biblioteca Central e fomos orientados da
seguinte forma: Todo o material deve ser catalogado no sistema da BC e
posteriormente, a BC enviará uma equipe que fará uma triagem de todo o material
dando a devida destinação à todos os periódicos. O que nós precisamos no momento
é de um espaço para acomodar os periódicos até a finalização do processo de
catalogação, triagem e descarte, se houver. Dessa forma, solicitamos que o espaço
da antiga biblioteca do PPGFIS nos seja emprestado por um certo período para
abrigar essa coleção de Periódicos”. Assim, o Coordenador encaminha consulta para
votação das propostas: Proposta 1. Aceitamos receber as revistas em acordo com a
apresentação dos Profs. Denise e Sérgio Vitorino. Proposta 2. Não aceitamos receber
as revistas. Após recebidas as manifestações de respostas à consulta eletrônica
realizada, 17 professores manifestaram-se, sendo aprovada por maioria de votos a
Proposta 1. Nada mais havendo a constar, eu, José Carlos Coutinho da Cruz, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros participantes.
Vitória/ES, 26 de março de 2018.
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