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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA, 1 
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2022 2 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 3 

no Portal do Serviço de Conferência Web da RNP, na comunidade virtual denominada 4 

“Congregação IFUFBA”, reuniu-se a Congregação do Instituto de Física (IF) da Universidade 5 

Federal da Bahia – UFBA para a realização de reunião extraordinária, sob a presidência do 6 

professor Ricardo Carneiro de Miranda Filho, Diretor do instituto; com a presença de: Cássio 7 

Bruno Magalhães Pigozzo, Vice-Diretor; Maria Cristina Martins Penido, Coordenadora do 8 

Colegiado dos Cursos de Graduação em Física; Ernesto Pinheiro Borges, Coordenador do 9 

Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação em Física; Carlos Alessandre Domingos Lentini, 10 

Chefe do Departamento de Física da Terra e do Meio Ambiente (DFTMA); Micael Dias de 11 

Andrade, Chefe do Departamento de Física do Estado Sólido (DFES); Humberto de Almeida 12 

Borges, Chefe do Departamento de Física Geral (DFG); Marcus Vinícius Santos da Silva, 13 

representante do corpo docente; Esdras Santana dos Santos, representante do Instituto de 14 

Física no Conselho Acadêmico de Ensino (CAE); Thierry Jacques Lemaire, representante do 15 

Instituto de Física no Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão; Roberto Rivelino de Melo 16 

Moreno e Washington Emetério de Sant’Ana Leite, convidados da Direção;  para discutir os 17 

seguintes pontos de pauta: 1) Processo nº 3066.035898/2022-91  – Recurso interposto por 18 

Washington Emetério de Sant’Ana Leite de decisão do Colegiado do PPGFIS de homologar a 19 

sua reprovação no processo seletivo para ingresso no Curso de Doutorado em Física, 20 

semestre 2022-2 (relator: Humberto de Almeida Borges); 2) Apreciação das atas das reuniões 21 

extraordinárias da Congregação ocorridas em 14/07/2022; 3) Apreciação da ata da reunião 22 

extraordinária da Congregação ocorrida em 11/08/2022; 4) Indicação do(a) Ouvidor(a) do 23 

Instituto de Física. Dando início à reunião, o Presidente agradeceu a todos pela presença e, 24 

de imediato, passou à ordem do dia. No ponto de pauta 1) Processo nº 3066.035898/2022-25 

91  – Recurso interposto por Washington Emetério de Sant’Ana Leite de decisão do 26 

Colegiado do PPGFIS de homologar a sua reprovação no processo seletivo para 27 

ingresso no Curso de Doutorado em Física, semestre 2022-2 (relator: Humberto de 28 

Almeida Borges), o professor Ricardo deixou todos cientes da sequência das apresentações 29 

acerca daquele ponto de pauta, destacando que o interessado havia sido convidado a 30 

participar da sessão e exerceria o seu direito de manifestação pelo tempo de quinze minutos. 31 

Em seguida, a palavra foi assumida pelo relator, que passou à leitura do seu parecer. No 32 

documento, o professor Humberto realizou um resumo completo do caso em questão, 33 

apresentando tanto os argumentos que fundamentaram a decisão do colegiado acima citado 34 



como, também, aqueles levantados pelo requerente na sua defesa. Antes da leitura do voto 35 

do relator, a palavra foi concedida ao interessado, para que ele pudesse apresentar as suas 36 

alegações finais e, também, foi concedida ao professor Roberto Rivelino - Presidente da 37 

Comissão Examinadora responsável pelo processo seletivo em questão. Após tais 38 

manifestações, o relator passou à leitura do seu voto, sendo ele desfavorável ao pleito em 39 

destaque, concordando, portanto, com a decisão da comissão supracitada. Superados alguns 40 

esclarecimentos, o plenário votou e, com duas abstenções, decidiu pelo acompanhamento do 41 

parecer do relator, mantendo, com isso, a decisão da Comissão Examinadora. Antes de 42 

passar ao ponto de pauta seguinte, o professor Ricardo, após manifestar seu voto em 43 

harmonia com o voto do relator, disse lamentar a reprovação do interessado no processo em 44 

evidência. O docente destacou, porém, a soberania das bancas examinadoras nesse tipo de 45 

processo e falou, ainda, sobre a impossibilidade de se adentrar no mérito de suas decisões. 46 

Por fim, disse esperar que o requerente participasse, com sucesso, do próximo processo 47 

seletivo do PPGFIS. No ponto de pauta 2) Apreciação das atas das reuniões 48 

extraordinárias da Congregação ocorridas em 14/07/2022, as referidas atas foram 49 

apresentadas ao plenário pelo Diretor e, não havendo divergências quanto ao conteúdo nelas 50 

existente, tais documentos foram aprovados pelo órgão por unanimidade dos presentes. No 51 

ponto de pauta 3) Apreciação da ata da reunião extraordinária da Congregação ocorrida 52 

em 11/08/2022, assim como no ponto anterior, o Diretor apresentou a todos a ata em destaque 53 

e,  não havendo contrários em relação ao teor do documento, o plenário realizou a sua 54 

aprovação por unanimidade dos presentes. No ponto de pauta 4) Indicação do(a) Ouvidor(a) 55 

do Instituto de Física, o professor Ricardo indicou ao plenário, para ocupar a função em 56 

evidência, o nome da professora Flora Souza Bacelar, destacando a sua importante 57 

contribuição durante todo o processo de criação da Ouvidoria do Instituto de Física. Contando 58 

com o amplo apoio do corpo docente do IF, conforme manifestação do representante da 59 

categoria, não havendo também outros nomes indicados para a função, o nome da professora 60 

Flora foi aprovado pelo plenário para desempenhar a função de Ouvidora do Instituto de Física 61 

da UFBA, com apenas uma abstenção. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o 62 

Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Wilian da Silva Santos de Cerqueira, Assistente 63 

em Administração, lavrei a presente ata, que, após lida, discutida e achada conforme pelos 64 

membros da Congregação, será assinada pelos presentes. 65 
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