ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 2018 DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÌSICA DO CCE/UFES, REALIZADA POR
CONSULTA ELETRÔNICA EM 22 DE OUTUBRO DE 2018.
Ata da quarta reunião extraordinária em 2018 do Colegiado do Programa de PósGraduação em Física realizada no dia 22 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 23 de outubro do
exercício em curso. 1) Deliberação. 1.1) Solicitação de vaga de Professor
Visitante para 2019 – O Coordenador iniciou a mensagem a todos da seguinte forma:
“Caros membros do colegiado, Como devem saber, a votação no DFis sobre nossa
solicitação de professor visitante foi retirada de ponto de pauta. Não estava na
reunião do DFis, e recebi a seguinte justificativa formal do DFis: `Ao PPGFis.
Deliberação da 8a RO do departamento de física decidiu, por maioria dos presentes,
retirar de pauta o ponto que iria discutir a solicitação de vaga de Professor Visitante
para o PPGFis. Para as devidas providências. Em 22/10/2018’ " . Em seguida, o
Coordenador levantou duas propostas: "Proposta 1. Mantém-se o texto original (ela é
parte integrante da ata aprovada da 3a reunião extraordinária). Proposta 2.
Desenvolvemos novo texto tendo por base a carta que recebi dos Profs. Galen e
Ulysses (ver anexo). Esta votação termina em 24 horas. Caso não haja quorum em 24
horas, ela será estendida por mais 24 horas.“ Houve quorum em 24 horas, e a
proposta que venceu por maioria de votos foi a Proposta 2. A solicitação, tal como
enviada para o DFis, segue a proposta aprovada e encontra-se em anexo. 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, 25 de outubro de
2018.
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Vitória, 25 de outubro de 2018
Memorando n. 70/2018 - PPGFis/UFES
Ao: Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prof. Neyval Costa Reis Junior.
Assunto: Solicitação de vaga de Professor Visitante Estrangeiro para o PPGFis.
Considerando o interesse do Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFis) de desenvolvimento,
este vem solicitar uma vaga de Professor Visitante Estrangeiro.
Há uma área que integra a Linha de Pesquisa em Interações Fundamentais do PPGFis que o programa entende que se beneficiaria em especial, além de possuir o potencial para atrair pesquisadores
compatíveis com o perfil: trata-se da área de Teoria Quântica de Campos (há uma subárea do CNPq
correspondente). A Teoria Quântica de Campos é o alicerce da física das partículas elementares e da
estrutura da matéria. Seu desenvolvimento é fundamental para descrição das leis básicas da Natureza
que em particular são necessárias para inovações tecnológicas.
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
estamos tomando, a atração de um Professor doutor estrangeiro de alta qualificação profissional, com
experiência internacional, seria de grande relevância para o desenvolvimento do mesmo, tendo em vista
a busca pela nota 5 da CAPES.
O perfil desejado para Professor Visitante Estrangeiro é descrito abaixo:
• Pesquisador de instituição de pesquisa do exterior com relevantes contribuições na área de Teoria
Quântica de Campos;
• Ampla experiência em participações e organizações de eventos internacionais: em parte com o
intuito de auxiliar na realização de workshops com palestrantes de alto nível;
• Experiência na orientação de alunos de mestrado e doutorado;
Acreditamos que um Professor Visitante Estrangeiro com este perfil fortalecerá e aumentará a produtividade da área. Também esperamos fomentar a internacionalização do PPGFis e criar ambiente
favorável para seu crescimento mais homogêneo e sustentável.
Esta solicitação foi aprovada pelo colegiado do PPGFis na 4a Reunião Extraordinária de 2018.
No aguardo de sua atenção,
Davi Cabral Rodrigues
Coordenador do PPGFis / UFES
davi.rodrigues@cosmo-ufes.org
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