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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ATA DA 2ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE 
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 2017. Aos trinta dias do més de outubro de 
dois mil e dezessete, reuniu-se extraordinariamente, por meio de consulta eletrônica, a Câmara de 
Pós-Graduação, atendendo à convocação da presidência deste colegiado, Prof. José Geraldo Mill, em 
exercício do cargo de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, e contando com a presença virtual 
dos coordenadores/sub-coordenadores dos seguintes Programas de Pós-graduação da UFES: 
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Astrofísica, Cosmologia e Gravitação, Biodiversidade 
Tropical, Biotecnologia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 
Ciências Farmacêuticas, Ciências Fisiológicas, Ciências Florestais, Ciências Sociais, Ciências 
Veterinárias, Direito Processual, Educação, Energia, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica, 
Ensino de Física, Ensino na Educação Básica, Gestão e Regulamentação de Recursos Hídricos em Rede 
Nacional, Gestão Pública, História, Informática, Letras, Linguística, Nutrição e Saúde, Oceanografia 
Ambiental, Psicologia Institucional e Química. A convocação foi feita para apreciação dos seguintes 
assuntos: 1. Pedido de autorização à Câmara de Pós-Graduação para envio para a Capes das 
seguintes propostas de novos cursos (APCNs) de pós-graduação na UFES: Doutorado em Ciências 
Contábeis, Doutorado em Psicologia Institucional e Mestrado Acadêmico em Ciência da Informação. 
Na convocação da reunião foi esclarecido que a estruturação de cada uma destas propostas foi 
amplamente discutida com a PRPPG e todas receberam aprovação em seus centros de origem, no 
caso específico, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas para o doutorado em Ciências Contábeis e 
Mestrado em Ciência da Informação, e Centro de Ciências Humanas e Naturais para o doutorado em 
Psicologia Institucional. A autorização de encaminhamento das propostas foi aprovada por 30 votos 
favoráveis e uma abstenção. 2. Processo 23068.013878, Relatório final acadêmico do curso de 
especialização em ‘Matemática na Prática’ e solicitação de oferta de uma segunda turma deste 
mesmo curso, tendo em vista os trabalhos da primeira turma já ter sido finalizado. O parecer do 
relator favorável a ambas as solicitações foi aprovado por unanimidade. 3. Processo 
23068.764156/2017-90, originado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva apresentando 
plano de trabalho a ser executado por professor titular livre a ser contratado pela UFES para a área 
de Saúde Coletiva. O parecer do relator foi favorável à aprovação do plano tendo em vista que o 
mesmo já foi aprovado nas instâncias do Centro de Ciências da Saúde e atende à resolução do CEPE 
sobre a matéria. O relato foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi dada por 
encerrada esta consulta e eu,  Kieza I. Chefer Pereira, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Diretor de Pós-graduação em substituição ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação. Vitória, 01 de novembro de 2017. 
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