
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO COLEGIADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA (PPGFis) DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2019. 

Ata da Primeira Reunião Ordinária de 2019 do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Física realizada no dia onze do mês de abril ano de 2019, no auditório do Prédio do 
PPGFis do Centro de Ciências Exatas da Universidade Federal do Espírito Santo, com 
início às quinze horas e dez minutos, contando com a presença dos Professores Davi 
Cabral Rodrigues (Coordenador), Francisco Guilherme Emmerich, Miguel Ângelo Schettino 
Junior, Valerio Marra, Thiago Eduardo Pedreira Bueno, Galen Mihaylov Sotkov, Fernando 
Néspoli Nassar Pansini, Sergio Vitorino de Borba Gonçalves, Antônio Canal Neto, 
Clisthenis Ponce Constantinidis, Gabriel Luchini Martins, Humberto Belich Junior, Edson 
Passamani Caetano, Alfredo Gonçalves Cunha, Wanderlã Luis Scopel, Marcos Tadeu 
D’Azeredo Orlando, Valberto Pedruzzi Nascimento e o representante dos alunos Pedro 
Otavio Souza Baqui. Havendo número legal para deliberar o Coordenador deu início a 
reunião do PPGFis. 1 – Informes adicionais- 1.1. O Coordenador comentou sobre a 
situação do último edital de bolsas da FAPES, no qual a solicitação de bolsas do PPGFis 
foi recusada devido à falta de aceite no SIGFAPES de todos os membros. Esclarecida a 
situação, não há mais motivo para esse problema voltar a ocorrer, caso a FAPES continue 
com essa exigência. Combinou-se que o Coordenador conversaria com a FAPES sobre 
esse item, buscando a eliminação ou modificação desse item nos próximos editais. 1.2. A 
lista oficial de e-mails usada pelo Colegiado para informes, votações e eventuais 
discussões é moderada, sendo os moderadores o Coordenador e o Coordenador Adjunto, 
que são também os responsáveis pela moderação nas reuniões presenciais. Inclusão: 
Houve uma inclusão em pauta solicitada, a qual foi aprovada. A inclusão foi referente à 
revalidação de diploma de doutorado, tendo ocorrido na ordem abaixo indicada. 2 - 
Deliberações. 2.1 – Sobre adesão à Nona Edição do Programa de Bolsas Brasil PAEC 
OEA-GCUB – O Coordenador, auxiliado por outros membros do colegiado que já tinham 
conhecimento a respeito, fez uma breve exposição do programa PAEC. Explicou-se 
também que, caso o PPGFis tenha interesse de entrar nesse programa agora, teríamos de 
reservar um número de bolsas de doutorado e de mestrado para 2020 (a quantidade seria 
a nosso critério). Dúvidas foram levantadas se deveríamos entrar nesse programa agora, 
dado que justamente para o próximo período teremos mudanças relevantes em nosso 
método de seleção de alunos, dado o uso da prova do EUF. Posto em votação, a maioria 
dos presentes foi contrária à reserva de bolsas para o PAEC para 2020. 2.2 – Revalidação 
de diploma de doutorado do Prof. Nevenko Bilic. O Coordenador designou os Profs. 
Valerio Marra e Fernando Pansini, membros permanentes do PPGFis, como membros da 
comissão para revalidação dessa solicitação. O Coordenador explicou que o solicitante foi 
aprovado como Professor Visitante recentemente para o PPGCosmo e que já é um 
pesquisador sênior com cerca de cem artigos publicados. No parecer, que foi lido perante 
o colegiado, consta que: "O presente processo trata da solicitação de reconhecimento e 
respectivo registro pela UFES do título de Doutor em Física, obtido pelo Prof. Nevenko 
Bilic em 08/12/1978 junto à University of Zagreb (Croácia). Considerando a Res. No 
58/2017 do CEPE/UFES e os pontos pertinentes já levantados pelo Prof. Valdemar 
Lacerda Júnior, Diretor de Pós-Graduação / PRPPG, e ressaltando que a University of 
Zagreb é uma instituição de excelente nível científico, que a tese apresentada foi 
devidamente aprovada e gerou artigos científicos publicados em periódicos de renome 
internacional, e que a tese versa sobre Física, que é a área de concentração deste 
Programa; esta comissão defere o pedido de reconhecimento e respectivo registro pela 
UFES do título de Doutor em Física obtido por o Prof. Nevenko Bilic junto à University of 
Zagreb (Croácia)." Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 2.3 – 
Credenciamento e recredenciamento de docentes do PPGFis – Para ciência de todos 
os docentes do Programa, com antecedência de seis dias, o parecer da comissão de 
Credenciamento e Recredenciamento, atualmente composta pelos Professores Antônio 
Canal, Marcos Tadeu, Sérgio Vitorino e Valberto Nascimento, foi enviada pela coordenação 
por e-mail a todos os docentes do PPGFis. Este item de pauta teve início com pedidos de 



esclarecimento. Dentre outros pontos, foi esclarecido que: i) a comissão seguiu a 
resolução 01/2017 do PPGFis, ii) que várias métricas podem ser imaginadas para nos 
avaliar, mas que essa resolução é recente e é consequência de um longo trabalho de uma 
comissão que pensou em várias variações e que por fim foi aprovada no colegiado, iii) o 
item que mais pesa na avaliação de credenciamento e recredenciamento é a produção de 
artigos científicos, o que faz com que outras contribuições dadas ao Programa não sejam 
tão aparentes na avaliação; iv) o Coordenador fez um relato dos problemas do PPGFis 
perante a última avaliação da CAPES, lembrando a todos que o principal problema do 
Programa, como apontado pela CAPES, é a razão de publicação por docente permanente, 
lembrando também que, ainda que não cheguemos nos números ideais indicados pela 
CAPES, no mínimo temos de seguir o sentido indicado pela CAPES. O parecer da 
comissão foi desmembrado em três partes, na seguinte ordem: recredenciamento de 
membros permanentes, credenciamento de membros permanentes e um item para 
credenciamento e recredenciamento de colaboradores. Por maioria de votos, a seguinte 
lista de docentes permanentes foi aprovada para o recredenciamento como permanentes: 
Alfredo Cunha, Antônio Canal, Clisthenis Constantinidis, Davi Rodrigues, Edson 
Passamani, Fernando Néspoli, Francisco Elias Jorge, Gabriel Luchini, Galen Sotkov, 
Hermano Endlich, Humberto Belich, Jair Checon de Freitas, Júlio Fabris, Marcos Tadeu, 
Miguel Schettino, Oliver Piattella, Sérgio Vitorino, Thiago Bueno, Valberto Nascimento, 
Valerio Marra, Vinícius Motta, Wanderlã Scopel. Essa lista segue a proposta da comissão, 
exceto por uma troca combinada entre dois docentes. Para o credenciamento de novos 
membros permanentes, a proposta da comissão foi aprovada. O colegiado confirmou o 
credenciamento do Prof. Wendel Silva Paz (por unanimidade) e do Prof. Carlos Augusto 
Passos (por maioria de votos), observando porém a entrega de documentação faltante de 
ambos os casos como pré-requisito para a entrada. Para os colaboradores, o parecer da 
comissão menciona algumas possibilidades, e a seguinte lista de colaboradores foi aceita 
por unanimidade: Denise Assafrão, Francisco Emmerich, Jorge Luis, José Alexandre e 
Ulysses Silva. Detalhes dos trabalhos da comissão estão em posse dessa e da 
coordenação, e podem ser solicitados a qualquer momento. Lembra-se que aqueles que 
não satisfizeram os critérios da resolução 1/2017 do PPGFis nesta avaliação devem 
buscar fazê-lo para a próxima; pois essa resolução recomenda o descredenciamento caso 
haja dois anos consecutivos de descumprimento dos critérios.  2.4 – Sobre os editais de 
mestrado e doutorado da seleção de 2019/2. Devido ao horário avançado, este item foi 
retirado de pauta, por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador agradeceu a presença de todos e deu 
por encerrada a reunião, às 17h15, e eu, José Carlos Coutinho da Cruz, secretário do 
PPGFis, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será divulgada no site do 
programa. Vitória, 11 de abril de 2019.


