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

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

DE 06 A 09 DE MAIO DE 2020.  

Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2020 do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física               

aberta no dia 06 de maio 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, Wendel Paz.  

O coordenador enviou a seguinte mensagem a todos os professores membros do colegiado 

no dia 11 de maio às 15 horas e 33 minutos: “Preciso finalizar o assunto da última reunião. Como 
precisa constar em ata, é necessário convocar esta reunião. Há dois pontos de pauta:  

1. Prorrogação das bolsas CNPq: Durante nossa última reunião surgiu a possibilidade           

de prorrogar também as bolsas CNPq, conforme link que enviei na altura. A             

prorrogação máxima é por dois meses e é necessário que se apresente uma             

justificativa para cada caso. Eu entendo que uma vez que aprovamos prorrogação            

para as bolsas CAPES, a aprovação da prorrogação das bolsas do CNPq deve ser              

natural, pois senão criaríamos por nossa conta desvantagens entre um grupo de            

bolsistas de doutorado em relação ao outro. De qualquer forma a decisão será             

colegiada; 

2. Determinação dos critérios para prorrogação das bolsas CAPES e CNPq: Na última            

reunião aprovamos por ampla maioria a seguinte decisão sobre prorrogação das           

bolsas CAPES "prorrogamos as bolsas de todos que se interessarem e se encaixam             

em algum critério que teríamos que estabelecer.". Precisamos agora definir quais           

critérios serão esses, e afirmar sua aplicação também para as bolsas CNPq. Após             

conversas com alguns dos envolvidos nas discussões da última reunião eu decidi            

renovar meu encaminhamento original, que é "prorrogamos as bolsas de todos que            

se interessarem, desde que com anuência expressa do orientador enviada para o            

email da coordenação (ppgfis.ufes@gmail.com), sendo responsabilidade exclusiva       

do interessado provocar o orientador para que contate a coordenação." Isto           

equivale a passar para o orientador, que é de fato o principal responsável pelo              

acompanhamento do doutorado, a responsabilidade de definir quais os critérios para           

a prorrogação dos seus estudantes, se critérios apenas ligados à pandemia, se            
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critérios ligados ao rendimento, ou não colocar critério nenhum. Ninguém conhece           

melhor o andamento do trabalho do que o estudante e seu orientador, portanto no              

meu entender é um encaminhamento adequado. No caso das bolsas CNPq, como            

existe necessidade de justificativa, o texto fica ligeiramente diferente "prorrogamos          

as bolsas de todos que se interessarem, desde que com anuência expressa do             

orientador enviada para o e-mail da coordenação (ppgfis.ufes@gmail.com) junto à          

justificativa para a prorrogação, sendo responsabilidade 

Para tentar tornar tudo mais simples, a votação será binária, SIM ou NÃO, da seguinte forma: 

1. PRIMEIRO PONTO: prorrogamos as bolsas CNPq de todos que se interessarem e se encaixam              
em algum critério que teríamos que estabelecer SIM ( ) ou NÃO ( ); 

2. SEGUNDO PONTO: Para bolsas CAPES prorrogamos as bolsas de todos que se interessarem,             
desde que com anuência expressa do orientador enviada para o e-mail da coordenação             
(ppgfis.ufes@gmail.com), sendo responsabilidade exclusiva do interessado provocar o        
orientador para que contacte a coordenação., e para bolsas CNPq prorrogamos as bolsas de              
todos que se interessarem, desde que com anuência expressa do orientador enviada para o              
e-mail da coordenação (ppgfis.ufes@gmail.com) junto à justificativa para a prorrogação,          
sendo responsabilidade exclusiva do interessado provocar o orientador para que contate a            
coordenação SIM ( ) ou NÃO ( ); 

Votar SIM no PRIMEIRO PONTO é simplesmente estender a mesma decisão que tomamos para os               
bolsistas CAPES para os bolsistas CNPq. E votar SIM no SEGUNDO PONTO é equivalente a passar para                 
o orientador a opção de permitir ou não a renovação das bolsas em função de qualquer critério ele                  
considerar apropriado. Caso o SIM vença nos dois pontos e não ocorra polêmica a reunião se                
encerra assim que todos votarem ou terminar seu prazo, o que ocorrer primeiro. Caso o NÃO vença                 
em algum dos pontos ou ocorra polêmica a reunião passará para o formato webconference pela               
platadorma MConf, como tem ocorrido a maioria das defesas do nosso programa e também a               
maioria das reuniões na UFES neste período de quarentena, em data e horário dentro do prazo de                 
validade desta reunião. Eu ainda não tenho uma data/horário para a webconferência caso seja              
necessário, portanto deixarei a reunião aberta até esta quarta-feira dia 13/05/2020 às 23:00 horas,              
deixando aberta a possibilidade de prorrogação. Estejam à vontade para apresentar seus            
argumentos, peço apenas que respondam sempre para todos, e para isso basta responder este              
e-mail com Responder a Todos.” 
 
Todas as manifestações feitas até o dia 13/05/2020 às 23:00 horas foram SIM, tanto para o                

PRIMEIRO PONTO quanto para o 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, 09 de maio de 2020. 
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