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ATA da 420ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Física, realizada em 13
de fevereiro de 2020

3

Às oito horas horas do dia 13 de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões deste

4

Instituto, reuniu-se a Congregação do Instituto de Física para a sua 420ª reunião ordinária, sob a

5

presidência do professor Ricardo Carneiro de Miranda Filho, Diretor do Instituto de Física, com a

6

presença dos professores: André Telles da Cunha Lima, Chefe do Departamento de Física da

7

Terra e do Meio Ambiente; Cassio Bruno Magalhães Pigozzo, Chefe do Departamento de Física

8

Geral; Maria Cristina Martins Penido, Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Graduação em

9

Física; Maria das Graças Reis Martins, Representante do Corpo Docente; Thiago Albuquerque de

10

Assis, Vice-Coordenador do Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação em Física; Marcos Melo de

11

Almeida, representante do Instituto de Física no Conselho Acadêmico de Ensino; André Luiz Pires

12

de Souza Leal, Representante dos servidores técnicos administrativos; Robert Gabriel Santos de

13

Araujo, representante estudantil; Mateus Souza Silva, representante estudantil (suplente); para

14

discutir a seguinte pauta: 1) Eleição do substituto eventual do vice-diretor; 2) Projeto executivo

15

das obras de conclusão do anexo ao IF, de construção do prédio de interligação do IF com o IQ e

16

de reforma do pŕedio principal do IF; 3) Processo nº 23066.062391/2019-13 - licença para tratar

17

de interesses particulares solicitada por (interessado: Leonardo Trigo Mendez ; relator: André

18

Luiz Pires de Souza Leal); 4) Processo nº 23066.046738/2019-72 – recurso, interposto por Lucas

19

Silva Bitencourt, de decisão do Colegiado dos Cursos de Graduação em Física de indeferir pedido

20

de quebra de pré-requisito para inscrição em componente curricular (relator: Marcos Melo de

21

Almeida); 5) Processo nº 23066.048194/2019-83 – recurso, interposto por João Vítor Cerqueira

22

Oliveira, de decisão do Colegiado dos Cursos de Graduação em Física de indeferir pedido de

23

quebra de pré-requisito para inscrição em componente curricular (relator: Marcos Melo de

24

Almeida); 6) Processo nº 23066.047949/2019-22 – recurso, interposto por Tarcio Henrique

25

Ribeiro dos Santos, de decisão do Colegiado do PPGF de cancelar sua matrícula no Curso de

26

Doutorado

27

23066.054902/2019-15 – recurso, interposto por Eric Matos de Assis, de decisão do Colegiado do

28

PPGF de cancelar sua matrícula no Curso de Doutorado em Física (relator: André Telles da Cunha

29

Lima); 8) Processo nº 23066.055807/2019-39 – recurso, interposto por Rafael Nunes Cordeiro,

30

de decisão do Colegiado do PPGF de cancelar sua matrícula no Curso de Mestrado em Física

31

(relator: André Telles da Cunha Lima); 9) Processo nº 23066.055804/2019-03 – recurso,

32

interposto por Washington Emetério de Sant’Ana, de decisão do Colegiado do PPGF de cancelar

33

sua matrícula no Curso de Mestrado em Física (relator: Humberto de Almeida Borges); 10)

34

Processo nº 23066.055826/2019-65 – recurso, interposto por Maroivo Pereira Caldeira, de

35

decisão do Colegiado do PPGF de cancelar sua matrícula no Curso de Doutorado em Física

36

(relatora:

37

remanejamento financeiro referente ao convênio firmado entre a UFBA e a PETROBRAS com

38

interveniência da FAPEX - convênio nº 0050.0099652.15.9 (interessado – Clemente Augusto

em

Física

(relator:

Cássio

Bruno

Maria das Graças Reis Martins);

Magalhães

Pigozzo);

7)

Processo

nº

11) Processo nº 23066.001217/2020-20 –

39

Tanajura; relator: Mário Cézar Ferreira Gomes Bertin); 12) Processo nº 23066.002270/2020-48

40

– solicitação para realizar estágio pós-doutoral sob a orientação do Prof. Esdras Santana dos

41

Santos (interessado – Luiz Alberto de Oliveira Silva; relator: Mário Cézar Ferreira Gomes Bertin);

42

13) Minuta de resolução sobre o encerramento e cancelamento de matrícula a ser apreciada pelo

43

Conselho Acadêmico de Ensino; 14) O que ocorrer. No expediente, o Presidente deu as boas

44

vindas a todos e discorreu a respeito das dificuldades orçamentárias que as universidades já

45

começaram a enfrentar no ano de 2020. Antes de passar ao primeiro ponto de pauta, o plenário

46

aprovou, por unanimidade, tanto a ata da 419ª reunião ordinária da Congregação, como a ata da

47

reunião extraordinária, do mesmo orgão, realizada no dia 02/10/2019. Passando ao ponto de

48

pauta 1) Eleição do substituto eventual do vice-diretor, o Diretor sugeriu o nome da

49

professora Maria das Graças para assumir a função. Na sequência, a referida professora foi eleita

50

pelo plenário, por unanimidade, como substituta eventual do vice-diretor. No ponto de pauta 2)

51

Projeto executivo das obras de conclusão do anexo ao IF, de construção do prédio de

52

interligação do IF com o IQ e de reforma do pŕedio principal do IF, o professor Ricardo

53

relembrou a situação que envolve as obras referentes à reforma do Instituto de Física (IF) e do

54

Instituto de Química (IQ); a construção do anexo, que será utilizado por ambos; e a construção

55

do prédio de interligação entre esses institutos. O Diretor Informou ainda que a SUMAI solicitou

56

que o IF apresente, até a metade do mês de março do presente ano, o projeto com o novo layout

57

do seu prédio principal, já que os projetos referentes ao prédio de interligação e ao anexo já

58

foram aprovados pela Congregação. Sendo assim, o diretor sugeriu que o tema fosse tratado nos

59

departamentos, pois na próxima reunião iria colocá-lo em discussão na Congregação. No ponto

60

de pauta 3) Processo nº 23066.062391/2019-13 - licença para tratar de interesses

61

particulares solicitada por (interessado: Leonardo Trigo Mendez ; relator: André Luiz

62

Pires de Souza Leal), o relator leu o seu parecer, que apresentou conclusão favorável ao que

63

foi solicitado. Na sequência, o parecer do relator foi aprovado, por unanimidade. No ponto de

64

pauta 4) Processo nº 23066.046738/2019-72 – recurso, interposto por Lucas Silva

65

Bitencourt, de decisão do Colegiado dos Cursos de Graduação em Física de indeferir

66

pedido de quebra de pré-requisito para inscrição em componente curricular (relator:

67

Marcos Melo de Almeida), o relator leu o seu parecer, que apresentou conclusão favorável ao

68

que foi pleiteado. Após discussão do plenário, o parecer do professor Marcos Melo foi aprovado,

69

com uma abstenção da professora Maria das Graças. No ponto de pauta 5) Processo nº

70

23066.048194/2019-83 – recurso, interposto por João Vítor Cerqueira Oliveira, de

71

decisão do Colegiado dos Cursos de Graduação em Física de indeferir pedido de quebra

72

de pré-requisito para inscrição em componente curricular (relator: Marcos Melo de

73

Almeida), o relator leu o seu parecer, que apresentou conclusão contrária ao que foi solicitado.

74

Após discussão do plenário, André Leal pediu vista do processo. Sendo assim, após o devido

75

prazo legal, o processo em questão voltará a ser discutido pela Congregação. No ponto de pauta

76

6) Processo nº 23066.047949/2019-22 – recurso, interposto por Tarcio Henrique

77

Ribeiro dos Santos, de decisão do Colegiado do PPGF de cancelar sua matrícula no

78

Curso de Doutorado em Física (relator: Cássio Bruno Magalhães Pigozzo), o relator leu o

79

seu parecer, que apresentou conclusão favorável ao atendimento parcial do que foi pleiteado.

80

Segundo o parecer do relator, o prazo para a conclusão do doutorado deveria ser estendido por

81

mais um semestre. Após discussão do plenário, o parecer do professor Cássio foi aprovado por

82

unanimidade. No ponto de pauta 7) Processo nº 23066.054902/2019-15 – recurso,

83

interposto por Eric Matos de Assis, de decisão do Colegiado do PPGF de cancelar sua

84

matrícula no Curso de Doutorado em Física (relator: André Telles da Cunha Lima), o

85

relator leu seu parecer, entretanto, segundo ele, foram encontradas algumas divergências no

86

processo. Sendo assim, o diretor sugeriu que o processo retornasse ao colegiado para nova

87

apreciação e, para tanto, seria necessário que o relator encaminhasse uma diligência ao

88

doutorando retratando o ocorrido e solicitando uma nova manifestação dele. No ponto de pauta

89

8) Processo nº 23066.055807/2019-39 – recurso, interposto por Rafael Nunes

90

Cordeiro, de decisão do Colegiado do PPGF de cancelar sua matrícula no Curso de

91

Mestrado em Física (relator: André Telles da Cunha Lima), o relator leu o seu parecer, que

92

apresentou conclusão favorável ao que foi pleiteado. Após discussão do plenário, o parecer do

93

professor André foi aprovado, com uma abstenção do professor Cássio e um voto contrário do

94

professor Thiago. No ponto de pauta

95

interposto por Washington Emetério de Sant’Ana, de decisão do Colegiado do PPGF de

96

cancelar sua matrícula no Curso de Mestrado em Física (relator: Humberto de Almeida

97

Borges), em virtude do referido relator encontrar-se em seu período de férias, o ponto em

98

questão foi retirado da pauta. No ponto de pauta 10) Processo nº 23066.055826/2019-65 –

99

recurso, interposto por Maroivo Pereira Caldeira, de decisão do Colegiado do PPGF de

100

cancelar sua matrícula no Curso de Doutorado em Física (relatora: Maria das Graças

101

Reis Martins), em virtude da desistência de interposição do recurso em tela, por parte do

102

doutorando, o ponto em questão foi retirado da pauta. No ponto de pauta 11) Processo nº

103

23066.001217/2020-20 – remanejamento financeiro referente ao convênio firmado

104

entre

105

0050.0099652.15.9 (interessado – Clemente Augusto Tanajura; relator:

106

Ferreira Gomes Bertin), o Diretor leu o parecer do relator, que apresentou conclusão favorável

107

ao pleito. Na sequência, o parecer do professor Mário foi aprovado por unanimidade. No ponto de

108

pauta 12) Processo nº 23066.002270/2020-48 – solicitação para realizar estágio pós-

109

doutoral sob a orientação do Prof. Esdras Santana dos Santos (interessado – Luiz

110

Alberto de Oliveira Silva; relator:

111

relator foi lido pelo Diretor e apresentou conclusão favorável ao pleito. Após discussão do

112

plenário, o parecer do professor Mário foi aprovado por unanimidade. No ponto de pauta 13)

113

Minuta de resolução sobre o encerramento e cancelamento de matrícula a ser apreciada

114

pelo Conselho Acadêmico de Ensino, após breve discussão do plenário sobre o tema,

115

concordou-se que a referida minuta seria apreciada na próxima reunião da Congregação, após

116

análise dos presentes. Na sequência, o professor Ricardo solicitou a inclusão de mais um ponto de

117

pauta, o que foi acatado pelo plenário. Dessa maneira, o ponto de pauta “O que ocorrer” passou

118

a ser o décimo quinto ponto. No ponto de pauta 14) Processo nº 23066.004118/2020-08 –

119

contratação de professor visitante, o Diretor informou que conforme o EDITAL PV 001/2019

120

para contratação de professor visitante, o Colegiado do PPGFIS selecionou o nome dos

121

professores Fernando Albuquerque de Oliveira e Ignácio Sebastián Gomez e enviou para

122

deliberação da Congregação. Na sequência, a professora Maria da Graças leu o seu parecer, que

a

UFBA

e

a

PETROBRAS

9) Processo nº 23066.055804/2019-03 – recurso,

com

interveniência

da

FAPEX

-

convênio

nº

Mário Cézar

Mário Cézar Ferreira Gomes Bertin), o parecer do

123

apresentou conclusão favorável à contratação dos professores em tela, sendo aprovado, pelo

124

plenário, por unanimidade. No ponto de pauta 15) O que ocorrer, como ninguém mais quis

125

fazer uso da palavra, o presidente, professor Ricardo Carneiro de Miranda Filho, deu por

126

encerrada a reunião e eu, Wilian da Silva Santos de Cerqueira, Assistente em Administração,

127

lavrei a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme pelos demais membros da

128

Congregação, será assinada pelos presentes.
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