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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Câmara de Pós-Graduação 

 

ATA DA 2a. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA PRÓ-

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

vinte e nove dias do mês de março 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 do Diretor do Departamento de Pós-Graduação da PRPPG, Prof. José Geraldo 

Mill, do Prof. Alberto Fernandes (Diretor do NITES) e dos coordenadores/subcoordenadores 

dos seguintes Programas de Pós-graduação da UFES: Administração (Eloisio Moulin), 

Arquitetura e Urbanismo (Juliete Azeredo), Artes (Gaspar Paz), Astrofísica, Cosmologia e 

Gravitação (Oliver Fabio Piattella), Biologia Vegetal (Geraldo Cuzuol), Bioquímica e 

Farmacologia (Kelly Cristine Lima da Cruzrt), Ciências Biológicas (Valéria Fagundes), 

Ciências Contábeis (José Elias Almeida), Ciências Farmacêuticas (Rodrigo Rezende 

Kitagawa), Ciências Fisiológicas (Alessandra Simões Padilha), Ciências Florestais (Rodrigo 

Sobreira Alexandre), Ciências Sociais (Maria Cristina Dadalto), Clínica Odontológica, 

Doenças Infecciosas (Liliana Cruz Spano), Educação (Eliza Bartolozzi Ferreira), Educação 

Física (André da Silva Mello), Enfermagem (Diana de Souza Pereira), Engenharia Ambiental 

(Diogo Costa Buarque), Engenharia Elétrica (Evandro Ottoni Salles), Ensino de Física em 

Rede Nacional (Suelen Dutice), Ensino na Educação Básica e Formação de Professores 

(Andreia Weiss), Física (Valberto P. Nascimento), Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 

em Rede Nacional (Gilberto Fonseca Barroso), Gestão Pública (Marilene Oliveira), 

Informática (Vitor Silva Souza), Letras (Maria Mirtes Caser), Linguística (Daniel Ferraz), 

Matemática em Rede Nacional (Florêncio Guimarães Filho), Nutrição e Saúde (Erika 

Madeira), Oceanografia Ambiental (Renato Ghisolfi), Política Social (Vanda Valadão), 

Psicologia (Cláudia Rossetti), Psicologia Institucional (Fabio Hebert), Química (Valdemar 

Lacerda Junior) e Saúde Coletiva (Adauto Emmerich). Dando início à reunião o Diretor de 

Pós-Graduação passou à ordem do dia anteriormente enviada para todos os membros da 

Câmara:: 1. Processo 23068.001963/2017-06, encaminhado pelo Centro Universitário Norte 

do Espírito Santo, propondo a criação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biologia 

e de implantação do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Ensino de Biologia. Foi lido 

o parecer do relator e discutidas as principais características da proposta. Após discussão e 

esclarecimento de dúvidas o parecer do relator, favorável à aprovação da proposta, foi posto 

em votação e aprovado por unanimidade. 2. Processo 23068.020641/2016-77, Departamento 

de Ginástica do Centro de Educação Física e Desporto encaminhando proposta de criação do 

curso de especialização em Dança. Após discussão e esclarecimentos de dúvidas, foi lido o 

parecer do relator favorável à aprovação da proposta a qual, posta em votação, foi aprovada 

por unanimidade. 3. Protocolado 23068.707591/2017-17 do Departamento de Educação, 

Política e Sociedade do Centro de Educação, encaminhando o relatório final acadêmico do 

curso de especialização UNIAFRO – Política de Promoção da Igualdade Racial na Escola. Foi 

lido o parecer do relator o qual, posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida 

passou-se aos dois outros assuntos a serem discutidos na reunião: Instruções para 

preenchimento do SAPPG em Inglês e Levantamento da situação de internacionalização dos 

Programas de Pós-Graduação da UFES. O Diretor de Pós-Graduação esclareceu os presentes 
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que até o final de junho do corrente ano, todos os Programas da UFES deverão conter as 

informações básicas em inglês. Foi apresentado o menu básico de informações a serem 

preenchidos pelos Programas. Foram feitas várias manifestações indicando as dificuldades 

dos Programas de atenderem a mais esta demanda face à sobrecarga de trabalho a que estão 

submetidos os coordenadores e às dificuldades de tradução e redação em inglês que existem 

em alguns programas. Ficou decidido que os programas que não se sentirem aptos a criar os 

textos em inglês, deverão enviar para a PRPPG, o quanto antes, um pequeno texto de 

apresentação do Programa em português para que a PRPPG, junto com o observatório de 

inglês, providencie a tradução. Os demais itens do menu, como rol de disciplinas, endereços e 

nomes de contato deverão ser providenciados nos próprios programas. Em seguida o diretor 

de Pós-graduação relatou reunião recente realizada no Forum de Pro-Reitores onde foi 

divulgado que haverá mudanças no modelo de internacionalização da pós-graduação e que em 

julho do corrente, a Capes deverá lançar um edital para as ações de internacionalização a 

serem operacionalizadas em 2018. Para tanto a UFES deverá apresentar um proposta 

institucional de internacionalização. Essa a necessidade de levantamento da situação atual de 

internacionalização de todos os programas. Tendo em vista a necessidade de envio para a 

ANDIFES destas informações até 4 de abril do corrente, o Diretor de Pós-Graduação solicitou 

que os programas agilizassem o envio destas informações. Foram dadas várias instruções 

sobre o preenchimento da planilha. Nada mais havendo a tratar, o diretor de pós-graduação 

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 Diretor de Pós-Graduação. 

 

 Talita Ferreira Móll Volponi       Prof. José Geraldo Mill 

Secretária Executiva PRPPG       Diretor de Pós-Graduação/PRPPG 

 


