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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ATA DA 5a. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE 
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 2017. Aos 30 dias do mês de 
novembro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente, mediante consulta eletrônica, 
a Câmara de Pós-Graduação, atendendo à convocação do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação em exercício, Prof. Antônio Alberto Fernandes e contando com a participação do 
Prof. José Geraldo Mill (Diretor de Pós-Graduação), e dos seguintes coordenadores de 
Programas de Pós-graduação da UFES: Administração, Agroquímica, Arquitetura e 
Urbanismo, Artes, Astrofísica, Cosmologia e Gravitação, Biodiversidade Tropical, Biologia 
Vegetal, Bioquímica e Farmacologia, Biotecnologia, Ciências Biológicas (Biologia Animal), 
Ciências Contábeis, Ciências Farmacêuticas, Ciências Fisiológicas, Ciências Florestais, Ciências 
Sociais, Ciências Veterinárias, Direito Processual Civil, Educação, Educação Física, Energia, 
Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, Engenharia 
Elétrica, Ensino de Física, Ensino na Educação Básica, Filosofia, Geografia, Gestão e 
Regulação de Recursos Hídricos, História, Informática, Linguística, Matemática, Nutrição e 
Saúde, Política Social, Produção Vegetal, Química e Saúde Coletiva. Foram examinados os 
seguintes processos conforme pauta enviada aos coordenadores de todos os Programas de 
Pós-Graduação: 1. Processo 23068.019999/2017-38, Centro Tecnológico, propondo a criação 
da 19ª. Turma do Curso de Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho. Foi 
distribuído parecer do relator favorável à oferta de nova turma deste curso. O parecer 
recebeu 36 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções. Aprovado por maioria. 2. Processo 
23068.012459/2017-23, encaminhado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física 
propondo a criação de curso de especialização em “Ensino de Física”. Foi distribuído parecer 
que conclusivamente é favorável à proposta desde que atendidas três condições a serem 
examinadas em relação à sua incorporação na proposta quando da análise do projeto pelo 
CEPE. O parecer recebeu 36 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções. Aprovado por 
maioria. 3. Solicitações de vagas de professor visitante para contratação no exercício de 
2018. Foi encaminhada aos programas proposta nos seguintes termos: 

Foram encaminhados para a PRPPG 3 pedidos de vaga para contratação de professor visitante 

para os seguintes Programas de Pós-Graduação: 

1. Programa de Pós-Graduação em História  1 vaga visitante brasileiro 

2. Programa de Pós-Graduação em Política Social 1 vaga visitante estrangeiro 

3. Departamento de Física reunindo os pedidos dos Programas de Pós-Graduação em Física e 

PPG Astrofísica, Cosmologia e Gravitação, no total de 6 (seis) vagas entre visitantes estrangeiros 

e brasileiros. No momento atual não há vagas disponíveis, mas 4 vagas deverão ser abertas ao 

longo de 2018 por encerramento de contratos atuais. Tendo em vista a importância da 

internacionalização dos programas, a proposta da PRPPG é dar prioridade para contratação de 

visitantes estrangeiros. Se essa prioridade for aceita, a distribuição de vagas seria: 

Vaga 1 – Programa de Pós-Graduação em Política Social – visitante estrangeiro 

Vaga 2 – Programa de Pós-Graduação em Cosmologia e Gravitação – visitante estrangeiro 

Vaga 3 – Programa de Pós-Graduação em Física – visitante estrangeiro 

Vaga 4 – Programa de Pós-Graduação em História – visitante brasileiro 

Computadas as manifestações dos participantes, a proposta acima recebeu voto 33 

votos a favor, 4 votos contrários e 2 abstenções. Aprovado por maioria. Cabe 

destacar que a proposta com o pedido de 6 vagas para o departamento de Física 
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contemplava os diversos grupos de pesquisa do departamento e não os programas de 

pós-graduação. A PRPPG entendeu que o mais justo seria alocar uma vaga a cada 

programa vinculado ao departamento de Física, ficando cada Programa de Pós-

Graduação responsável por abrir o concurso dentro de tema de sua melhor 

conveniência. Nada mais havendo a tratar, o senhor Pró-Reitor (em exercício) 
encerrou a reunião e eu, José Geraldo Mill, lavrei a presente ata que vai assinada 
por mim e pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação. Vitória, 28 de setembro de 
2017. 
 
  Prof. José Geraldo Mill                    Prof.Antônio Alberto Fernandes 
Diretor de Pós-Graduação              Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
        (em exercício) 
 


