
 

 
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 

2018. Às quatorze horas do dia doze do mês de abril de dois mil e dezoito, reuniu-se em 

Sessão Ordinária, no auditório do Programa de Pós-graduação em Física, a Câmara de 

Pós-Graduação, atendendo à convocação da presidência deste colegiado, Prof. Neyval 

Costa Reis Júnior (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação) e contando com a presença 

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

UFES: Administração; Agricultura Tropical; Artes; Astrofísica, Cosmologia e 

Gravitação; Biologia Vegetal; Bioquímica e Farmacologia; Ciências Fisiológicas; 

Ciências Sociais; Comunicação e Territorialidades; Doenças Infecciosas; Educação; 

Educação – Mestrado Profissional; Energia; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; 

Engenharia do Desenvolvimento Sustentável; Engenharia Elétrica; Engenharia 

Mecânica; Ensino de Física; Ensino de Física – Mestrado Profissional; Ensino na 

Educação Básica; Filosofia; Filosofia – Mestrado Profissional; Física; Gestão e 

Regulação de Recursos Hídricos em Rede Nacional – ProfÁgua; História; Informática; 

Letras; Linguística; Oceanografia Ambiental; Política Social; Psicologia; Psicologia 

Institucional; Saúde Coletiva e Química. A reunião foi convocada para deliberação 

sobre os seguintes pontos em pauta: 1.) Processo 23068.021616/2017-91 - 

Departamento de Economia, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, encaminhando 

proposta de oferta da Turma 3 do curso de especialização em “Economia e 

Desenvolvimento Agrário”. O Processo foi relatado pelo Prof. José Geraldo Mill que 

emitiu parecer favorável à criação da turma 3. Posto em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 2.) Processo 23068.021616/2017-91 Departamento de Química, Centro de 

Ciências Exatas, encaminhando proposta de criação do curso de Especialização em 

“Ensino de Química: Ciência, Tecnologia e Sociedade”. O Processo foi relatado pelo 

Prof. José Geraldo Mill que emitiu parecer favorável à criação do curso, o qual, posto 

em votação, foi aprovado por unanimidade. 3.) Aprovação do relatório final do Curso de 

Especialização “Educação, Pobreza e Desigualdade Social”. O Processo foi relatado 

pelo Prof. José Geraldo Mill que emitiu parecer favorável à aprovação do relatório do 

curso, o qual, posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 4.) Processo 

23068.775850/2017-32 - JULIANE DE OLIVEIRA SIMÕES, interpondo recurso 

referente à sua não aprovação em processo seletivo de ingresso no curso de mestrado 

em Política Social. O processo foi relatado pela Profª. Eliza Bartolozzi Ferreira que 

emitiu parecer favorável ao indeferimento do recurso da interessada. Posto em votação, 

o parecer foi aprovado por unanimidade. O Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, 

Prof. Neyval Costa Reis Junior, prosseguiu dando os informes sobre: a) Proposta a ser 

apresentada pela UFES à CAPES para o Edital do Programa Institucional de 

Internacionalização – PRINT. b) Metodologia de realização das reuniões da Câmara de 



Pós-graduação: Ficou acertado que a PRPPG enviará aos coordenadores o resultado da 

votação, que todos os processos referentes a recurso de alunos serão analisados somente 

em reunião presencial e que nas reuniões virtuais o coordenador poderá pedir vistas dos 

processos. Neste caso, o processo será retirado de pauta e os demais coordenadores 

serão avisados do fato. Foi proposto que os emails enviados aos Coordenadores pela 

PRPPG sejam em copia aberta ao invés de copia oculta. Posto em votação, a proposta 

recebeu 02 votos favoráveis e 29 contrários. Ficou acordado também que a PRPPG irá 

buscar uma melhor forma de envio on-line da pauta (Google docs; Enquete.UFES) nos 

casos de reunião virtual da Câmara de Pós-graduação. c) Proposta de alteração da 

Resolução N°11/2010 – CEPE - Regulamento Geral da Pós-Graduação da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Ficou acertado um prazo de 30 dias (até 12/05/18) para que 

os Coordenadores enviem a PRPPG sugestões de alteração da atual resolução. Após esta 

data uma Comissão analisará as sugestões e levará a proposta de alteração da Resolução 

para aprovação da Câmara de Pós-graduação. d) Preenchimento de dados da Plataforma 

Sucupira: Considerações, diretrizes e dúvidas. e) Análise dos resultados da avaliação 

2017. f) Plano de ações da PRPPG 2018/2019. Após abertura da palavra aos presentes, 

o Coordenador do PPG Física, Profº. Davi Cabral Rodrigues, questionou o processo de 

alocação de vagas de professor visitante – indicando que a resposta ao recurso enviado à 

PRPPG pelo PPGFIs não foi satisfatória.  O Prof. Neyval se comprometeu a verificar o 

processo. Nada mais havendo a tratar, Pró-Reitor agradeceu a participação de todos e 

encerrou a reunião e eu, Scheilla Vilella Pinto, lavrei a presente ata que vai assinada por 

mim e pelo senhor Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Vitória, ES, em quatorze 

de maio de 2018. 

 

Scheilla Vilella Pinto       Prof. Neyval Costa Reis Júnior 

Técnica em Assuntos Educacionais     Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  

 

 

 


