ATA DA TERCEIRA 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 26 DE SETEMBRO DE 2019.
Ata da terceira Reunião Ordinária de 2019 do Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Física realizada no dia vinte seis do mês de setembro 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), Clisthenis Ponce Constantinidis,
Valerio Marra, Galen M. Sotkov, Humberto Belich Junior, Antônio Canal Neto, Wanderlã
Luis Scopel, Gabriel Luchini Martins, Marcos Tadeu D’Azeredo Orlando, Wendel Silva Paz,
Fernando Néspoli Nassar Pansini, Miguel Ângelo Schettino Junior, Sergio Vitorino de
Borba Gonçalves, Edson Passamani Caetano, Valberto Pedruzzi Nascimento, Thiago
Eduardo Pedreira Bueno 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 Professor Humberto Belich solicitou a inclusão em pauta a discussão sobre
números de discentes sob sua orientação, como ponto 1.3 . A proposta foi aprovada por
unanimidade.
1 - Deliberações. 1.1 – Normas para avaliação de língua estrangeira – O Coordenador
informou que encaminhou com antecedência as normas propostas para o exame de língua
estrangeira a todos os membros do colegiado para que pudessem analisá-la e propor
eventuais alterações. Após discussão, foi proposto a não utilização da avaliação de língua
estrangeira para o mestrado. Colocado em regime de votação. Por maioria de votos,
aprovou-se a resolução de língua estrangeira proposta, porém com a eliminação da
avaliação para o mestrado (mantendo a obrigatoriedade da avaliação para o doutorado).
Com esta aprovação, fez-se necessário estabelecimento da comissão de língua
estrangeira. Para esse fim, por um mandato de dois anos, foram eleitos os Professores
Gabriel Luchini e Clisthenis Constantinidis.
1.2 – Solicitação do Professor Carlos Augusto de ingresso no PPGFis como membro
permanente - O coordenador esclareceu apresentou o seguinte texto explicativo na
reunião: “Em nossa primeira reunião ordinária de 2019 (ocorrida em abril), tratamos da
solicitação de credenciamento do Prof. Carlos Augusto Passos, tendo por base a nossa
resolução No. 01/2017 e o relatório da comissão de credenciamento e recredenciamento.
Em nossa ata consta o seguinte: `Para o credenciamento de novos membros
permanentes, a proposta da comissão foi aprovada. O colegiado confirmou o
credenciamento do Prof. Wendel Silva Paz e do Prof. Carlos Augusto Passos, observando
porém a entrega de documentação faltante de ambos os casos como pré-requisito para a
entrada.' Pouco depois da reunião conversei com ambos os professores, ressaltando a
necessidade de completar a documentação. Ressaltei também que ambos os casos são,
para o PPGFis, investimentos de longo prazo, dado que de imediato eles não melhoram a
média dos indicadores do Programa. O Prof. Wendel entregou a documentação pendente
rapidamente, sendo imediatamente integrado como membro permanente do PPGFis. O
Prof. Carlos Augusto só voltou a conversar comigo sobre o PPGFis no dia 30/08 e no dia
09/09 recebi o documento faltante. Considerando que transcorreu tempo muito superior ao
que seria o necessário para apresentação do documento, e considerando que a entrada do
Prof. Carlos Augusto tem impacto imediato negativo para produção de artigos do
programa; entendo que este colegiado deve ser consultado sobre esta solicitação do
professor.” Após discussão, abriu-se votação se o colegiado aceitaria ou não a
documentação do Prof. Carlos Augusto. Por maioria de votos, o colegiado acatou a
aceitação dos documentos. Consequentemente, o Prof. Carlos Augusto tornou-se membro
permanente do PPGFis.
1.3 – Sobre a quantidade de discentes orientados pelo Professor Humberto Belich.
Devido à necessidade de esclarecimentos e a ausência do Prof. Humberto Belich no

momento da votação deste ponto, foi aprovado que o coordenador buscaria por mais
esclarecimentos junto ao Prof. Humberto Belich.
1.4 – Eleição de nova coordenação (Coordenador e Adjunto) para o próximo
mandato de 2 anos.
O coordenador esclareceu que o seu mandato termina em
dezembro, data em que estará assumindo o próximo Coordenador e o Adjunto para um
período de dois anos. Após várias indicações e recusas, e considerando que essa decisão
poderia ser tomada posteriormente, o colegiado concordou com a postergação desta
decisão para uma próxima reunião.
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, 27 de setembro de 2019.

