UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA NO ANO DE 2019 DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA (PPGFIS) DO CCE/UFES, REALIZADA EM 29 DE
AGOSTO DE 2019.
Ata da Segunda Reunião Ordinária de 2019 do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física
realizada no dia vinte nove do mês de agosto 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), Sergio Vitorino de
Borba Gonçalves, Wendel Silva Paz, Miguel Ângelo Schettino Junior, Humberto Belich Junior, Edson
Passamani Caetano, Valberto Pedruzzi Nascimento, Alfredo Gonçalves Cunha, Wanderlã Luis Scopel,
Fernando Néspoli Nassar Pansini, Gabriel Luchini Martins, Clisthenis Ponce Constantinidis, Thiago
Eduardo Pedreira Bueno, Jair Carlos Checon de Freitas, Valerio Marra e o representante dos alunos
Felippe Leone Maia. Havendo número legal para deliberar o Coordenador deu início a reunião do PPGFis.
Inclusão em pauta: O coordenador solicitou a inclusão em pauta do Processo de Revalidação de diploma
de doutorado do Professor Ivan Kostov, como ponto 1.1 e propôs que os informes a serem dados durante
a reunião passassem para depois das deliberações. As propostas foram aprovadas por unanimidade. 1Deliberações. 1.1 – Revalidação de diploma de doutorado de Ivan Kostov (processo
23068.052535/2019-03). O coordenador solicitou aos Professores Valerio Marra e Fernando Pansini,
membros permanentes do PPGFis, dessem um parecer. Foi comentado pelo coordenador que o
solicitante foi aprovado como Professor Visitante recentemente pelo PPGFis/DFIS e que já é um
pesquisador sênior com vários artigos publicados. O parecer, favorável ao reconhecimento do título de
doutorado de Ivan Kostov, foi lido para os presentes e foi posto em votação. Não houve manifestação
contrária e o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade. O parecer na íntegra encontra-se
anexado. 1.2 – Normas para avaliação da língua estrangeira - O coordenador enviou uma proposta por
email antes da reunião. Após discussões sobre prós e contras de diferentes formas de avaliação, em
particular se deveríamos fazer a avaliação antes da entrada no curso ou durante o curso, foi posta em
votação a elaboração de outra(s) proposta(s) com postergação da decisão do colegiado por um mês. Não
houve manifestação contrária e a proposta foi aprovada por unanimidade. 1.3 – Edital de seleção do
PPGFis para 2020/1 - O coordenador sugeriu manter a mesma estrutura dos últimos editais de mestrado
e doutorado que foram usados a entrada em 2019/2, com atualização das datas e vagas disponíveis.
Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 1.4 – Formação de Comissão para a
preparação dos novos textos do Coleta da CAPES - Após breve esclarecimentos sobre o novo
processo de avaliação da CAPES, que passará a pontuar a proposta do programa, com destaque para a
autoavaliação, o coordenador propôs que houvesse uma comissão para rever e atualizar os textos do
coleta da CAPES, cujos trabalhos começariam imediatamente. Foi ainda comentado que não é obrigatório
adotarmos comissão para isso, mas outras universidades já fazem isso, e uma comissão teria o mérito de
tanto auxiliar nos detalhes relevantes quanto de proporcionar uma maior continuidade da proposta do
programa, ao invés de deixar tudo sob responsabilidade da coordenação (que por sinal mudará no final
deste ano). Por ser uma comissão crítica para o programa e que tem de ser estável, o coordenador propôs
que fizessem parte dela somente os docentes permanentes mais sêniores e com elevada produção.
Assim, foram levantados os nomes dos professores Edson Passamani, Humberto Belich, Wanderlã Scopel

e Jair Checon. O prof. Júlio Fabris não foi indicado por já ser coordenador de outro programa, tendo já
outra proposta do Coleta da CAPES para preencher. O Prof. Oliver Piattella não foi indicado por estar de
licença fora do país. O nome do Prof. Marcos Tadeu foi também levantado como candidato natural, mas
não estava presente na reunião. Os Profs. Sergio Vitorino e Valberto Nascimento foram mencionados
pelas suas experiências como coordenadores do PPGFis. Desses dois últimos, o Prof. Sergio confirmou
seu interesse de fazer parte da comissão. Em discussão, chegou-se aos nomes dos seguintes docentes
permanentes para fazerem parte desta comissão: Edson Passamani, Humberto Belich, Wanderlã Scopel,
Jair Checon, Sérgio Vitorino e o próprio coordenador. Em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. 1.5 – Revisão da comissão do regimento do PPGFis - O coordenador começou relatando
que há formalmente uma comissão para rever o regimento do PPGFis, instituída quando o Prof. Valberto
era o coordenador, e é formada pelos Professores Valberto Pedruzzi, Jair Checon, Sergio Vitorino e a
discente Amanda Ziviani. Contudo, os trabalhos da comissão estão parados, sendo indicado uma
reestruturação para agilizar a conclusão. Após discussão, indicou-se três membros para rever o que já foi
feito e concluir esse trabalho, são eles: o Prof. Valberto Pedruzzi, o representante Felippe Maia e o próprio
coordenador. Colocado em votação, a comissão foi aprovada por unanimidade. 2 - Informes: O
coordenador usou o espaço de informes para relatar diversas mudanças nas regras de avaliação da
CAPES que foram discutidas na última reunião em Brasília. Em particular, destacou que os prazos para
conclusão do mestrado e doutorado não serão mais avaliados, a ênfase será para a qualidade dos
egressos, em especial aonde eles estão conseguindo emprego e bolsas, sendo irrelevante o período de
duração de seu mestrado ou doutorado. Comentou-se também sobre o novo qualis com classificações A1A4 e B1-B4, que ainda está sendo discutido na CAPES e que talvez só apareça oficialmente no site da
CAPES mais próximo ao final do quadriênio. Espera-se que o qualis final do quadriênio seja semelhante
ao que foi discutido na reunião de meio termo. Sobre esses temas e outros discutidos na reunião da
CAPES, o coordenador enviará todos os slides debatidos na reunião de meio termo da CAPES por email.
Nada mais havendo a tratar, o 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, 29 de Agosto de 2019.

