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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Câmara de Pós-Graduação 

 

ATA DA 1a. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA PRÓ-

REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 2017. Aos 

vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente no 

Auditório do Programa de Pós-Graduação em Física, a Câmara de Pós-Graduação, atendendo 

à convocação da presidência deste colegiado, Prof. Neyval da Costa Reis Júnior (Pró-Reitor 

de Pesquisa e Pós-Graduação) e contando com a presença do Prof. José Geraldo Mill (Diretor 

de Pós-Graduação), do Prof. Alberto Fernandes (Diretor do NITES) e dos 

coordenadores/subcoordenadores dos seguintes Programas de Pós-graduação da UFES: 

Administração (Alfredo Silva), Arquitetura e Urbanismo (Juliete Azeredo), Artes (Gaspar 

Paz), Astrofísica, Cosmologia e Gravitação (Julio Fabris), Biologia Vegetal (Geraldo Cuzuol), 

Bioquímica e Farmacologia (Ana Paula Bittencourt), Biotecnologia (Sandra Von Zadler), 

Ciência e Tecnologia de Alimentos (Raquel de Carvalho), Ciências Biológicas (Taissa 

Rodrigues Silva), Ciências Contábeis (José Elias Almeida), Ciências Farmacêuticas (Rodrigo 

Rezende Kitagawa), Ciências Fisiológicas (Alessandra Simões Padilha), Ciências Sociais 

(Eliana Creado), Ciências Veterinárias (Marcos Santos Zanini), Clínica Odontológica (Selva 

Guerra), Comunicação e Territorialidades (Fabio Malini), Doenças Infecciosas (Liliana Cruz 

Spano), Educação (Martha Tristão), Educação Física (André da Silva Mello), Enfermagem 

(Cândida Caniçali Primo), Engenharia Ambiental (Diogo Costa Buarque), Engenharia e 

Desenvolvimento Sustentável (Carla Cesar M Cunha), Engenharia Elétrica (Evandro Ottoni 

Salles), Engenharia Mecânica (Marcelo Macêdo), Engenharia Química (Júlio Cesar Dutra), 

Ensino de Física (Giuseppi Camiletti), Filosofia (Jorge Viesenteiner), Física (Davi 

Rodrigues), Geografia (Luiza Bricalli), Gestão e Regulação de Recursos Hídricos em Rede 

Nacional (Gilverto Fonseca Barroso), História (Sebastião Pimentel), Letras (Claudine 

Baclue), Linguística (Kyria Finardi), Medicina (Gustavo Peixoto Miguel), Nutrição e Saúde 

(Maria Del Carmen Molina), Oceanografia Ambiental (Renato Ghisolfi), Política Social 

(Vanda Valadão), Psicologia (Cláudia Rossetti), Psicologia Institucional (Ueberson Ribeiro), 

Química (Warley Borges) e Saúde Coletiva (Adauto Emmerich). Dando início à reunião o 

Senhor Pró-Reitor colocou em pauta os seguintes processos: 1. Protocolado 

23068.775291/2016-80 do Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva encaminhando o relatório final acadêmico do Curso de Especialização em 

“Epidemiologia”. Foi lido o parecer favorável à aprovação do relatório o qual foi aprovado 

por unanimidade. 2. Protocolado 23068.790220/2016-15, encaminhado por FABIANA DE 

MAGALHÃES OLIVEIRA, apresentando recurso contra a decisão do Colegiado Acadêmico 

do Programa de Pós-Graduação em Educação que indeferiu sua solicitação de cancelamento 

de etapa e revisão da classificação final dos candidatos que concorreram na sua linha de 

pesquisa ao concurso de ingresso de mestrado em educação naquele programa. A Profa. 

Cláudia Broetto Rossetti apresentou seu parecer contrário à petição da interessada. Após 

várias discussões o parecer foi colocado em votação e aprovado por maioria, com 2 votos 

contrários. Terminada a ordem do dia o Senhor Pró-Reitor deu seguimento à discussão dos 

assuntos gerais. 1. Recursos alocados à Pós-Graduação no exercício de 2017. O Senhor Pró-

Reitor apresentou aos presentes a situação atual da pós-graduação em relação aos recursos 
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PROAP/Capes e UFES. Comunicou aos presentes que a 1ª. parcela do PROAP 2017 já foi 

repassada e cada coordenador de Programa deverá discutir internamente o plano de aplicação 

dos recursos. Os coordenadores de Programas de Pós-Graduação foram também informados 

da nova sistemática de distribuição de recursos a ser implementada pela administração da 

UFES, mostrando que em função dos critérios adotados, a maior parte dos recursos foram 

alocados aos Centros. Desta forma a PRPPG deverá ficar com um orçamento bem menor no 

exercício de 2017. Entretanto, discussões estão em andamento visando viabilizar recursos 

para as ações prioritárias anteriormente elencadas pela PRPPG, como pagamento de 

publicações, traduções e revisões de artigos, dentre outros. Os auxílios para bancas de defesa, 

entretanto, deverão ser pedidos apenas dentro dos limites do PROAP de cada Programa. Para 

melhorar as defesas, a UFES está providenciando a instalação de novas salas para 

conferências via rede (web). 2) Preenchimento de dados na Plataforma Sucupira. Foram 

esclarecidas dúvidas e feitos os alertas em relação ao prazo final para preenchimento. Ficou 

estabelecido a data limite de 03 de março para completar os dados tendo em vista que a 

homologação deve ser feita pelo Pró-Reitor até 10 de março de 2017. 3) Procedimentos para 

as defesas de dissertação de mestrado e doutorado. Foram mais uma vez lembrados os pontos 

mais importantes a serem seguidos pelos programas em relação à constituição das bancas de 

defesa devendo-se para tanto seguir o que está disposto no Regulamento Geral da Pós-

graduação da UFES. Assim, as bancas devem ser compostas por número ímpar de membros 

(3 no mestrado e 5 no doutorado) tendo em vista que a decisão final é por maioria. Foi 

discutido ainda que a decisão da banca deve ser dicotômica (aprovação ou reprovação) e que a 

ata deve especificar quais os requisitos que o mestrando ou doutorando ainda deve cumprir 

junto ao programa para que possa receber o seu título. 4. SAPPG. Foi comunicado também 

que as ATAS DE DEFESA devem ser digitalizadas e inseridas no SAPPG. Estas, entretanto, 

não ficarão disponíveis para o público externo, apenas para consulta com senha. Nada mais 

havendo a tratar, o senhor pró-reitor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

reunião e eu, Talita Ferreira Móll Volponi, secretária executiva da PRPPG lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim e pelo senhor Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

Talita Ferreira Móll Volponi       Prof. Neyval da Costa Reis Júnior 

Secretária Executiva PRPPG       Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  

 

 

 


