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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA NO ANO DE 2020 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO             

EM FÍSICA (PPGFis) DO CCE/UFES. REALIZADA POR CONSULTA ELETRÔNICA DE 28 DE MAIO A              

01 DE JUNHO DE 2020.  

Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2020 do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física aberta                

no dia 28 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: Edson Passamani Caetano,              

Fernando Néspoli Nassar Pansini, Galen M. Sotkov, 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 28 de maio: “Primeiramente o informe: 1. Conforme falado na última reunião da Câmara de                 
Pós-Graduação ocorrida em 25/05 as bolsas FAPES não deverão ser prorrogadas como ocorreu com              
as bolsas CAPES e CNPq, devido tanto à forma como a FAPES empenha esse dinheiro quanto a falta                  
de recursos; 

Entrando na pauta, são cinco os pontos de pauta: 

1. PRIMEIRO PONTO: Aprovação de atas. Segue em anexo as três atas das reuniões do PPGFIS               
ocorridas em 2020 para aprovação. Aguardo eventuais correções. Após discutidas as           
correções, as atas estarão automaticamente aprovadas com o fim da reunião. Uma vez             
aprovadas, serão encaminhadas para todos que participaram das respectivas reuniões, um           
a um, pelo José Carlos para que assinem eletronicamente via Lepisma. Segue em anexo              
cópia das atas; 

2. SEGUNDO PONTO: Renomear o Auditório do PPGFIS em homenagem ao Professor Brasil.            
Conforme e-mail enviado para todos vocês em 9 de março deste ano, a coordenação gostaria               
de propor renomear o Auditório do PPGFIS para Auditório Antônio Brasil, como            
homenagem póstuma ao Professor Brasil. No e-mail do dia 9 de março eu escrevi "minha               
ideia não é que vocês respondam a este e-mail ou façam deliberações de qualquer espécie               
agora. Minha ideia é que vocês apenas considerem os méritos da proposta, se é justa ou                
adequada, e, na primeira Reunião Ordinária do PPGFIS, a ocorrer nas próximas semanas, eu a               
colocarei como ponto de pauta." E é chegado o momento. Quando escrevi aquele e-mail              
planejava que essa discussão viesse a ocorrer eventualmente em uma reunião presencial,            
mas é quase certo que não tenhamos nenhuma reunião presencial em 2020, de nenhuma              
instância da universidade. Sobre o ponto, a ideia é que mais à frente se possa fazer algum                 
tipo de homenagem, inclusive convidando membros da família dele, mas com o COVID é bem               
provável que algo assim possa ocorrer apenas em 2021. Podemos entretanto, já aprovar a              
mudança do nome, caso julguem ser merecido/pertinente/justo; 

3. TERCEIRO PONTO: Aprovação dos Editais de Seleção para Mestrado e Doutorado           
referentes à entrada do meio do ano. Segue em anexo as propostas de editais, conforme               
elaborados pela Comissão de Seleção (professores Valberto, Marcos Tadeu e Fernando).           
Conforme decidimos em reunião passada, os editais seguem com mudanças para melhor            
adaptá-los à nossa nova realidade. As principais modificações são: 
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1. As datas de início das aulas e período de matrícula aparecem como ESTIMADAS,             
afirmando expressamente nos Editais que esta medida se justifica devido ao COVID,            
e dizendo também que, uma vez definidas as datas, estas serão enviadas por e-mail e               
divulgadas no site do PPGFIS; 

2. Estabeleceu-se matrícula por e-mail como única forma de matrícula; 
3. Criamos o que chamei de MATRÍCULA POR CONVOCAÇÃO: para efeito de bolsas, um             

candidato pode a qualquer momento dentro do período de matrícula ser convocado            
publicamente (através de aviso no site do PPGFIS) E no e-mail usado na inscrição a se                
matricular por e-mail em um dia útil (conforme conversado com membros da            
Comissão de Seleção esse prazo mínimo pode ser discutido, a ideia é que seja bem               
curto, senão perde o efeito, mas não necessariamente de apenas um dia útil). Caso              
não efetue sua matrícula no prazo desta convocação o candidato pode ainda se             
matricular em qualquer momento dentro do período de matrículas, mas perde a            
posição na fila de bolsas, indo para o final. A ideia é não termos certas dificuldades                
que tivemos no início do ano, como por exemplo quando surgiam bolsas que não              
sabíamos se íamos perder ou não e o próximo da fila não tinha ainda se matriculado.                
Ou também quando tudo parava aguardando posição de certos alunos sobre se iam             
ou não desistir da matrícula, precisando em alguns casos telefonar várias vezes até             
conseguir contato. 

Já enviei essa proposta de edital previamente ao Valdemar, explicitando os três pontos             
acima, para que avaliasse essas modificações mais profundas devido ao COVID, e ele não viu               
nenhum problema. Segue em anexo cópia dos editais; 

4. QUARTO PONTO: Credenciamento do Professor A. J. C. Varandas como Membro           
Permanente do PPGFIS. Em 2016 ou 2017, não lembro direito, ainda na Coordenação do Valberto,               
aprovamos a entrada do Professor Varandas como membro permanente. Já lá vão entretanto 3 ou 4                
anos, e o mais correto é repetirmos o processo. Consultei a Comissão de Recredenciamento (Sérgio,               
Marcos Tadeu, Canal, Valberto e eu mesmo como presidente), que sinalizou favoravelmente ao             
pedido. É importante esclarecer que na última reunião de 2019 aprovamos como condição para novas               
entradas que: "Novos credenciamentos de docentes permanentes só serão aceitos antes do            
fim deste quadriênio caso aumentem a média de produção do PPGFis...", conforme pode ser              
visto neste link. Creio que o credenciamento do Professor Varandas é portanto de fácil aceitação, pois                
trata-se de alguém que publica entre 8 e 10 artigos anuais em revistas qualis A sem a participação de                   
nenhum membro do PPGFIS (além desses publica algo entre 2 e 4 com membros do PPGFIS) como                 
pode ser verificado no seu lattes e no seu ORCID; 

5. QUINTO PONTO: Atribuição da posição livre na sala 12 ao Professor A. J. C. Varandas. Com                
o falecimento do Prof. Antônio Brasil vagou-se sua posição na sala 12. Além disso, antes da                
pandemia, conversei com o Professor Larica sobre a possibilidade de dividir a sala, e ele não                
apenas não se importou como manifestou interesse em vagar também seu lugar, deixando             
de ter sala no PPGFIS. Independentemente dessa possibilidade, imagino eu que o Prof.             
Varandas certamente não iria se importar em dividir sala com outro professor sênior do              
programa.  

Como são muitos assuntos, estabelecerei o prazo da reunião como a próxima terça feira dia               
02/06/2020 às 14:00 horas. Caso se faça necessário, podemos prorrogar o prazo de encerramento,             
ou, da mesma forma, caso não ocorra polêmica e todos votem rapidamente antes do prazo, a                

http://www.fisica.ufes.br/sites/fisica.ufes.br/files/field/anexo/ata_da_5a_reuniao_ordinaria_de_2019_-_28.11.2019.pdf
http://lattes.cnpq.br/0081051823749824
https://orcid.org/0000-0003-1501-3317
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reunião poderá ser encerrada antecipadamente. Caso algum dos pontos se torne polêmico ou             
considerem imprescindível, podemos fazer uma webconferência ainda no prazo de validade desta            
Reunião, tanto para discussão quanto para deliberação. Já deixo portanto, reservado o horário             
14:00 da próxima segunda feira dia Nesta eventualidade a webconferência a mesma será realizada              
na próxima segunda feira dia 01/06/2020 às 14:00, em link a ser enviado.  

Caso se sintam preparados para votar, proponho o seguinte encaminhamento aos pontos de pauta: 

1. PRIMEIRO PONTO: Aprovação de Atas. Caso ninguém se oponha a correções que vierem a ser               
propostas, elas serão acatadas. Caso ocorra divergência que não seja eliminada após alguma             
discussão, a realização ou não da correção proposta será determinada por votação            
específica. Peço especial atenção aos nomes que constam como participantes em cada uma             
das atas, todos esses serão posteriormente convocados a assinar digitalmente as atas; 

2. SEGUNDO PONTO: Renomear o Auditório do PPGFIS em homenagem ao Professor Brasil. ( )              
Sou FAVORÁVEL à alteração do nome do Auditório do PPGFIS para Auditório Antônio Brasil;(              
) Sou CONTRÁRIO à alteração do nome do Auditório do PPGFIS para Auditório Antônio Brasil;  

3. TERCEIRO PONTO: Assim como no primeiro ponto, caso sejam propostas pequenas correções            
e ninguém se oponha, elas serão acatadas. Caso ocorra divergência sobre pequenas            
correções aos Editais que não seja sanada após alguma discussão, a realização ou não da               
correção proposta será determinada por votação específica. Caso seja proposta correção           
significativa aos textos propostos a discussão sobre esse ponto passará necessariamente           
para webconferência no dia e horário acima definidos; 

4. QUARTO PONTO: Sobre o credenciamento do Professor Varandas como membro          
permanente do PPGFIS ( ) Sou FAVORÁVEL; ( ) Sou CONTRÁRIO; 

5. QUINTO PONTO: Sobre a atribuição da posição do Professor Brasil na sala 12 para o Professor                
Varandas ( ) Sou FAVORÁVEL ( ) Sou CONTRÁRIO; 

Independente de haver ou não webconferência, por favor votem nos pontos que não considerem              
polêmicos. Assim, caso sejam decididos, eles não entrariam na discussão em uma eventual             
webconferência. Desta forma, declaro aberta a Quarta Reunião Ordinária do PPGFIS de 2020.  

No dia 30 de maio, às 16h26, o Professor Vinícius enviou a seguinte mensagem: Quase todos que                 
podem votar já responderam, e, a menos de pequenas correções, as propostas estão sendo              
aprovadas por unanimidade. Entretanto, vou manter a reunião aberta por mais um tempo porque              
um professor do programa, que não é da Física Atômica e Molecular, fez uma proposta que achei                 
interessante: incluir o Professor Varandas nos editais. Consultei o Professor Varandas, que ainda não              
recebe os e-mails do programa, e ele opinou favoravelmente. Segue então tabela de vagas              
atualizada, editais atualizados (com UMA vaga para o Professor Varandas no doutorado) e ata da               
primeira reunião corrigida (não houve nenhuma solicitação de correção das outras duas atas). Como              
houve essa adição do nome do Professor Varandas no edital, vou deixar a reunião aberta até pelo                 
menos segunda feira para que todos tenham a possibilidade de se manifestar. 

Todas as manifestações feitas até o dia 01/06/2020 às 14:00 horas foram favoráveis em todos os                

pontos de pauta, sendo portanto, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nenhuma            

manifestação e não havendo mais nada a constar, eu, José Carlos Coutinho da Cruz,              
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secretário do PPGFis, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será divulgada no site                

oficial do PPGFis. Vitória, 01 de junho de 2020. 


