
ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 2018 DO COLEGIADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÌSICA DO CCE/UFES, REALIZADA POR 
CONSULTA ELETRÔNICA EM 24 DE OUTUBRO DE 2018. 

Ata da quinta reunião extraordinária em 2018 do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Física realizada no dia 24 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 25 de outubro do 
exercício em curso. 1) Deliberação. 1.1) Avaliação do relatório do bolsista de pós-
doutorado PNPD/CAPES – O Coordenador enviou a seguinte mensagem: “Caros 
membros do colegiado do PPGFis, Em nossa última chamada PNPD, anunciamos 
uma posição de 2+1 anos. Entretanto, a CAPES cobra relatório anual dos bolsista de 
pós-doutorado PNPD, com aprovação no colegiado. Agora em novembro o bolsista 
PNPD do PPGFis, Dr. Thiago Caramês, completa 1 ano, assim solicitei um relatório 
para ele. O CV lattes do Thiago Caramês encontra-se em http://lattes.cnpq.br/
0327463936831546 .  Envio em anexo o relatório do bolsista até setembro deste ano, 
e abaixo o parecer do Prof. Vinícius, que dá parecer favorável à aprovação do 
relatório. Se alguém for contrário ao parecer abaixo, favor se manifestar até amanhã, 
dia 25 de outubro. Esta consulta contará como uma reunião extraordinária, para gerar 
ata, como solicitado pela CAPES.” A seguir segue cópia do parecer do Prof. Vinícius: 
“RELATO: O bolsista Dr. Thiago Roberto da Possa Caramês apresenta relatório 
referente ao primeiro ano de trabalho no desenvolvimento do projeto `Modelos 
alternativos em Cosmologia e Gravitação’, de supervisão do Prof. Dr. Júlio C. Fabris e 
referente ao Edital PNPD/CAPES. As atividades descritas, conforme relata o referido 
bolsista, foram desenvolvidas no período de 01/11/2017 a 27/09/2018 no Programa de 
Pós-Graduação em Física da UFES (PPGFIS/UFES). No relatório o bolsista descreve 
cuidadosamente a forma como o projeto se desenvolveu, em seus vários sub-temas, 
neste primeiro ano de trabalho, e descreve cada artigo publicado correspondente a 
cada sub-tema. No total o bolsista é co-autor de duas publicações, e é também co-
autor em mais dois trabalhos já submetidos para publicação. PARECER: Fica claro do 
relatório apresentado que o desenvolvimento do projeto é satisfatório, 
correspondendo a uma ótima média de publicações, compatível com aquela que o 
PPGFIS exige de seus próprios professores permanentes. Ainda, o bolsista esteve 
envolvido em duas congressos nacionais neste período, tendo apresentado 
conferências em ambas. Desta forma meu parecer é FAVORÁVEL à continuidade do 
projeto, por entender que as atividades inicialmente propostas estão sendo 
desenvolvidas, a produtividade apresentada é ótima e o bolsista encontra-se 
claramente imerso em várias atividades de pesquisa e divulgação científica que seu 
grupo de pesquisa desenvolve.”  Não houve até o dia 25 de outubro, durante um 
período superior a 24 horas, manifestação contrária, assim o relatório do bolsista 
PNPD foi aprovado por unanimidade. 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, 26 de outubro de 2018.
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