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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA NO ANO DE 2020 DO PROGRAMA DE            

PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA (PPGFis) DO CCE/UFES. REALIZADA POR CONSULTA ELETRÔNICA          

DE 30 DE MARÇO À 01 DE ABRIL DE 2020.  

Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2020 do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física               

aberta no dia 30 de março de 2020, por consulta eletrônica, e encaminhada a todos os                

membros do Colegiado do PPGFis pelo Coordenador do Programa, Professor Vinícius           

Cândido Mota. Os seguintes membros do colegiado não estavam afastados e tinham direito             

a voto: Alfredo Gonçalves Cunha, Edson Passamani Caetano, Fernando Néspoli Nassar           

Pansini, Francisco Elias Jorge, Galen M. Sotkov, Hermano Endlich Schneider Velten,           

Humberto Belich Junior, Jair Carlos Checon de Freitas, Júlio César Fabris, Marcos Tadeu             

D'Azeredo Orlando, Oliver Fabio Piattella, Sérgio Vitorino de Borba Gonçalves, Valberto           

Pedruzzi Nascimento, Valerio Marra, Vinícius Cândido Mota, Wanderlã Luis Scopel. O           

coordenador enviou a seguinte mensagem a todos os membros do colegiado no dia 30 de               

março às 01 hora e 36 minutos: “São dois os pontos de pauta: PRIMEIRO PONTO: Prorrogação                

do Prazo de Defesa de Doutorado do estudante RAFAEL PIRES RIBEIRO, orientando do Prof.              

Dr. Alfredo G. Cunha, em mais seis meses. Segue em anexo o comprovativo do exame de                

qualificação. O estudante completou 48 meses em 29/02/2020, e uma prorrogação de seis             

meses está de acordo com nosso Regulamento; SEGUNDO PONTO: Um estudante que foi             

aprovado no nosso último processo seletivo para o mestrado está solicitando           

RECONSIDERAÇÃO DA SUA DESISTÊNCIA DA BOLSA. Precisamente em 05/03 o estudante           

escreveu e-mail para a coordenação com o seguinte conteúdo "Venho informar que estou             

cursando o mestrado na UFXX, de forma que não efetivarei minha matricula na             

pós-graduação em física da UFES", portanto desistindo formalmente de uma eventual bolsa.            

Em 20/03, 2 semanas depois, o estudante escreveu novo e-mail para a coordenação com o               

seguinte conteúdo "Ainda há tempo de voltar atrás? Infelizmente a UFXX sofreu cortes e              

perdi minha bolsa, com isso não poderei fazer o mestrado lá.". Vale observar que todos os                

classificados na frente deste estudante e que eram aptos a terem bolsa já foram              

contemplados, e nas últimas semanas o classificado imediatamente abaixo também foi           

contemplado. Não há nada que impeça o interessado de realizar a matrícula, uma vez que               

ainda estamos no período de matrícula, e a questão é como proceder com relação à bolsa.                

Embora a situação pareça simples ela também parece ser inédita, uma vez que ninguém com               

quem eu conversei se lembra de situação semelhante e não encontrei nada em nenhuma              

resolução que regule esta situação. E em consulta à PRPPG me foi aconselhado trazer o caso                

até vocês, para uma decisão colegiada, uma vez que qualquer que seja nossa decisão pode               

haver recurso do interessado às instâncias superiores. Eu vejo duas possibilidades: na            

primeira recolocamos o interessado na sua mesma posição de classificação, o que faria com              

que ele seja o próximo a receber bolsa (e existe uma bolsa disponível no momento); na                
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segunda colocamos o interessado na última posição de classificação, o que faria com que ele               

ficasse em sexto ou sétimo em ordem para receber bolsa, muito provavelmente tendo que              

fazer o processo seletivo novamente no meio do ano para ter bolsa. Consultei os demais               

membros da Comissão de Bolsas, o Prof. Dr. Galen Sotkov e o MSc Yago. B. Gonçalves (que                 

recebe cópia deste email), que se manifestaram por email de forma unânime pela segunda              

hipótese, i. e., colocando o interessado na última posição de classificação; Estejam à             

vontade para levantar quaisquer questões, mas já deixo aqui o seguinte encaminhamento            

para que votem caso se considerem preparados: PRIMEIRO PONTO: ( ) Favorável ( )              

Contrário; SEGUNDO PONTO: ( ) Interessado retorna à sua classificação inicial; ( )             

Interessado vai para o final da fila, i. e., último lugar na preferência de bolsas ( ) Não me                   

considero preparado para votar. Com relação ao segundo ponto, como a bolsa disponível é              

CAPES e considerando a desorientação que se tem observado na coordenação destas bolsas,             

convém que a decisão saia rapidamente para que o José Carlos e eu consigamos              

implementá-la o mais rapidamente possível junto à PRPPG. Declaro então aberta esta            

Reunião Virtual, que se encerrará às 10:00AM de quarta-feira dia 01/04/2020.”  

Tendo a votação transcorrido normalmente até o encerramento do horário previsto, foram            

aprovados parecer favorável no PRIMEIRO PONTO e a opção “Interessado vai para o final da               

fila, i. e., último lugar na preferência de bolsas” no SEGUNDO PONTO. Não havendo mais               

nenhuma manifestação até às 11h00 dia 09 de maio, e não havendo mais nada a constar, eu,                 

José Carlos Coutinho da Cruz, secretário do PPGFis, lavrei a presente ata que, após lida e                

aprovada, será divulgada no site oficial do PPGFis. Vitória, 01 de abril de 2020. 


