
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 2018 DO COLEGIADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÌSICA DO CCE/UFES, REALIZADA POR 
CONSULTA ELETRÔNICA EM 11 DE OUTUBRO DE 2018. 

Ata da terceira reunião extraordinária em 2018 do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Física realizada no dia 11 de outubro 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 o dia 13 de outubro do 
exercício em curso. A mensagem foi enviada a todos os docentes e o representante 
discente, Pedro Baqui, logo após uma tentativa de reunião extraordinária presencial, 
para a qual faltou um membro para completar quorum. 1) Deliberação. 1.1) 
Solicitação de nova vaga de Professor Visitante – O Coordenador encaminhou 
uma proposta de carta (memorando) dirigida ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação, a qual se aprovada no PPGFis seria em seguida encaminhada ao DFis 
para aprovação e seguir com os trâmites necessários de Professor Visitante. A 
proposta apresentada foi uma variação de outra anteriormente enviada pelo 
Coordenador e com modificações advindas de sugestões apresentadas pelos que 
compareceram à tentativa de reunião extraordinária presencial. O arquivo que foi 
encaminhado ao colegiado segue em anexo. O texto enviado pelo Coordenador ao 
colegiado foi: "Caros membros do colegiado, não houve quorum hoje, faltou um 
membro. Assim nossa deliberação será por email. Dada a urgência, fizemos 
modificações no texto que foram votadas pelos presentes, mas devido à falta de 
quorum tem valor apenas informal. Implementei as modificações indicadas pelos 
presentes, que foram: i) retirar que será dada preferência para linhas experimentais; 
ii) retirar a ênfase para professor visitante estrangeiro; solicitando vaga para 
estrangeiro e brasileiro sem dar ênfase. Se aprovado o texto no PPGFis, a carta, que 
é destinada para o Pró-Reitor, será encaminhada ao DFis, que por sua vez (se o 
conteúdo for aprovado) encaminhará para o CCE e (se aprovada) encaminha para a 
PRPPG. Se alguém for contrário a algo da essência da carta, favor se manifestar com 
urgência.” Não houve manifestação contrária até o dia 13 de outubro de 2018, tendo 
sido a proposta em anexo aprovada. Nada mais havendo a constar, eu, José Carlos 
Coutinho da Cruz, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será divulgada no 
site oficial do PPGFis. Vitória/ES, 15 de outubro de 2018.
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Ao: Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prof. Neyval Costa Reis Junior.

Assunto: Solicitação de duas vagas de Professor Visitante para o PPGFis.

Considerando a capacidade e o interesse do Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFis) de de-

senvolvimento, e considerando as recomendações da CAPES, este programa vem solicitar vagas de

professor visitante.

Segundo o último relatório da CAPES, obtivemos avaliação “Muito bom” em todos os quesitos, exceto

no item “produção qualificada do programa por docente permanente”. Dentre outras medidas que esta-

mos tomando, a atração de um doutor de alta qualificação profissional, com experiência internacional,

seria de especial auxílio para o programa.

O perfil desejado é descrito abaixo:

• Pesquisador que tenha atuado em pesquisa compatível e possa vir a atuar junto a uma das linhas

de pesquisa do PPGFis. Prioridade será dada para as linhas que menos receberam professores

visitantes recentemente.

• O perfil de produtividade desejado é que satisfaça os critérios para ser enquadrado como professor

permanente do programa, e venha a atuar como tal, dando aulas na pós-graduação e orientando

alunos de mestrado, durante os anos de sua permanência.

O PPGFis tem grande demanda de vagas de professor visitante, dado seu potencial de estimular a

produção do Programa. Assim, solicitamos uma vaga de Professor Visitante Estrangeiro e outra de

Professor Visitante Brasileiro. Faremos a seleção tendo em vista os princípios acima.

Esta solicitação foi votada e aprovada pelo colegiado do PPGFis em .

No aguardo de sua atenção,

Davi Cabral Rodrigues

Coordenador do PPGFis / UFES

davi.rodrigues@cosmo-ufes.org

—————————————————————
Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Goiabeiras, 29075-910 - Vitória - ES - Brasil.

E-mail: ppgfis.ufes@gmail.com. Tel.: (27) 4009-2833.


