ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 2018 DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA (PPGFis) DO CENTRO DE
CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO,
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2018.
Ata da Terceira Reunião Ordinária em 2018 do Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Física realizada no dia quatorze do mês de junho ano de 2018, 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), Romarly Fernandes da Costa, Clisthenis Ponce
Constantinidis, Wanderlã Luis Scopel, Fernando Néspoli Nassar Pansini, Humberto Belich
Junior, Galen Mihaylov Sotkov, Sergio Vitorino de Borba Gonçalves, Valerio Marra, Gabriel
Luchini Martins, Thiago Eduardo Pedreira Bueno, Antônio Canal Neto, Ulysses Camara da
Silva, Alfredo Gonçalves Cunha, Vinicius Cândido Mota, Valberto Pedruzzi Nascimento,
Francisco Guilherme Emmerich, Jair Carlos Checon de Freitas e o representante dos
alunos Pedro Otavio Souza Baqui. Havendo número legal para deliberar o Coordenador
deu início a reunião do PPGFis. 1 – Comunicação/Informe - Além dos informes enviados
por email, foram feitos os seguintes informes: 1.1 – Já se encontram no portal do PPGFis
os Editais de Mestrado e Doutorado para ingresso em nosso Programa. O edital para a
bolsa de pós-doc PROFIX da FAPES também encontra-se disponível. 1.2 – No dia 13/06,
ocorreu a Reunião da Câmara de Pós-graduação, na qual tratou-se da contratação de
Professor Visitante. O parecer do diretor da pós-graduação foi ratificado pela câmara,
assim agora caberá ao CEPE homologar a decisão ou rejeitá-la. 2 - Deliberações. 2.1 –
Planejamento do uso de recursos PROAP neste ano – Mais de um docente do PPGFis
solicitou auxílio para mais de um evento, colaboração ou trabalho de campo. Duas
propostas foram apresentadas: 1. Todo docente pode no máximo solicitar um auxílio por
ano com recursos PROAP do PPGFis; 2. O docente pode receber mais de um auxílio por
ano com esses recursos, devendo ser avaliado caso a caso. Colocado em votação, foi
aprovada a proposta 1 por maioria de votos. 2.2 – Deliberação sobre formação de
comissão para revisão das Linhas de Pesquisa do PPGFis O Coordenador
esclareceu que a estrutura do Programa em Linhas de Pesquisa é avaliada, e que num
relatório à CAPES antigo foi feita menção à abertura de novas linhas de pesquisa. Nossas
Linhas seguem rígidas há vários anos. O Coordenador apresentou algumas comparações
com outras instituições federais de ensino e pesquisa, deixando claro a diversidade de
linhas de pesquisa em relação a existente no PPGFis, e a frequência de revisão dessas. A
seguir, abriu as inscrições dos membros para debate e esclarecimentos. Após análise,
avaliações e questionamentos foram sugeridas duas propostas: 1- Formação de uma
Comissão para análise e revisão das linhas de pesquisa; 2- Não formar uma Comissão e
deixar as linhas de pesquisa como estão. Colocadas em votação, foi aprovada por
unanimidade a proposta 1. Após a aprovação, foram sugeridos os nomes dos professores
Emmerich, Humberto e Wanderlã para compor a Comissão. Colocada em votação a
Comissão foi aprovada por unanimidade. 2.3 – Poposta de Comissão sobre seleção de
alunos para o PPGFis e prova de inglês (Romarly, Gabriel e Amanda) O
Coordenador do Programa passou a palavra ao Professor Gabriel Luchini, membro da
Comissão. O professor disse que a comissão viu que o atual processo de seleção utilizado
pelo PPGFis é inadequado e que a prova escrita baseia-se em apenas dois conteúdos:
Mecânica Quântica e Eletromagnetismo. Continuando, disse que há uma tendência no
país de associação aos processos seletivos unificados. Em nosso ponto de vista,
deveríamos nos cadastrar e ingressar no processo de seleção da EUF para 2019/1. Entre
as principais vantagens podemos destacar: 1- O amplo processo de divulgação; 2Transparência; 3- Abrangência de conteúdos com vários temas que são abordados nas
questões escritas. 4- Melhora significativa do nível de conhecimento dos novos alunos que
irão ingressar no programa. Além disso, o cadastramento de nosso programa no processo
unificado é fácil e rápido. Para o período de 2018/2, cujo processo seletivo já se encontra
em nossa página, mantem-se do jeito que está. Após um breve debate e esclarecimentos
pelos membros do colegiado, o Coordenador colocou a proposta de ingresso no PPGFis
no processo de seleção unificado do EUF a partir de 2019/1. Em votação foi aprovado por

unanimidade. Ressalta-se que a possibilidade de passagem para o doutorado de alunos
que já são do mestrado do Programa não foi modificada pela decisão acima. 2.4 –
Proposta da Comissão sobre qualificação de doutorado (Galen, Thiago e Amanda) –
Por falta de tempo, decidiu-se pela retirada deste ponto de pauta, o que foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a reunião, às 17h10, e 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, 14 de junho de 2018.

