
ATA  DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

                   COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  FÍSICA 
______________________________________________________________________ 

      Data  18 de Janeiro de 2022 

HORÁRIO: 10h00 

LOCAL: Sala de reuniões GOOGLE MEET link  https://meet.google.com/nev-pquj-bfh 

 

 

COORDENADOR: Prof. Dr. Romain Pierre Marcel Bachelard  

 

REPRESENTANTES DOCENTES: Prof. Dr. Celso Jorge Villas-Boas – Vice 

Coordenador, Prof. Dr. Leonardo Kleber Castelano, Prof. Dr. Ariano De Giovanni 

Rodrigues, Prof. Dr. Wilson Aires Ortiz 

REPRESENTANTE DISCENTE: Mateus Antônio Fernandes Biscassi 

 

 

1 -  COMUNICADOS DO COORDENADOR:  

 

Inclusões:  

Lázaro trancamento – DEFERIDO ok 

Eleições CPGF em final de junho (reservar!!!) estender por 1 ano o mandato o 

Romain? Ou organizar eleições em junho e se não tiver candidato prorroga 

Calendário de reuniões para 1° sem 2022 

 

 

 

2 -  COMUNICADOS DOS MEMBROS:  

Artigo pago pela CPGF foi escolhido pelos editores melhor artigo (Ortiz) 

 

 

3 -  ORDEM DO DIA:  

 

3.1 Aprovação da Ata 293  

APROVADO 

 

 

3.2– Homologação da Eleição de Membro da CPGF no período de Janeiro a Agosto 

de 2022 

 

Eleito: Prof. Dr. Michel Venet Zambrano 

HOMOLOGADO 

 

 

3.3-– Indicação pelos membros da  CPGF do Vice-Coordenador 

 

AGUARDAR REUNIÃO COM PROF. MICHEL 

 

 

3.4 - Solicitação da inclusão de mais um formato de defesa de tese 

 

SUGESTÃO PROFA. YARA  
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Gabriela ok DEFERIDO 

Felipe analisado e está a quem das regras – INDEFERIDO 

Daniele ok DEFERIDO 

 

Breve discussão sobre sugestão do novo formato de defesa de tese: 

 

Prof. Romain compara IFSC E PPGF 

Formato de coletânea de artigos –  

Ortiz à favor/ se forem 2 alunos os autores declarar q os 2 contribuíram de forma relevante 

e igualmente para o trabalho  

Celso à favor – aluno é autor na integra se forem 2 alunos forem usar o mesmo artigo  como 

fica diante da UFSCar? 

ProfAriano questiona ue nem sempre é o próprio aluno que escreve o artigo; como a banca 

fica sabendo se o artigo foi usado por outro autor do mesmo artigo 

Romain- já viu que depois de alguns minutos já consegue perceber se o aluno 

escreveu/acompanhou  ou não o artigo; Prof. Romain não vê como problema 

Prof. Celso onde o aluno publica não faz diferença/ artigos com muitos resultados não vê 

problemas,mas pelo menos 1 artigo para defesa tem que ser Qualis A, então quantos artigos 

e qual qualis será colocado na tese não faz diferença. Consultar a ProPG se é problema 2 

teses terem o mesmo capítulo. 

Prof. Ortiz -impressão que precisa definir o pq está discutindo isso ou pq o aluno tem um 

levantamento robusto de resultados, qual a vantagem do aluno não escrever  wqual a 

motivação verdadeira que o aluno tem para não escrever a tese?é a favor dessa opção, 

porém tem que ter critérios. N° de paginas? N° de artigos?... 

Prof. Leonardo – concorda com Ortiz, porém com regras/parâmetros  e único artigo é muito 

pouco e não seria uma tese de doutorado. Isso seria implantado no mestrado? 

Prof. Romain acha que no mestrado é complicado 

Prof Ariano – ter critérios para não fugir dos propósitos do q o PPGF exigem de uma tese. 

Situações extremas como dividir mesmo artigo se não houver critérios/retriçoes 1 artigo 

ode estar em 4-5 teses. A escrita da  tese desenvolve a habilidade da escrita  

 

Prof. Romain abrir essa possibilidade depois de critérios estabelecidos 

Sugestão: 2 artigos no qualis A da física sendo em 1 o primeiro autor ou 2 qualis a1 a2 

 

Celso 1 artigo  

Ortiz 3 A ou 2 A1/A2 

Ariano 2 artigos A física 

Leonardo 2 A1/A2 

Mateus – 

 

opção 1: 2 artigos qualis A  

opção 2: 2 artigos qualis A1-A2 

Votação 2 artigos A1-A2 

 

Querem acrescentar: ao menos 1 artigo como 1o autor, ou com menção explicita que 

contribuiu igualmente ao 1o autor? 

opção 1: como 1o autor  

opção 2: como 1o autor, ou com menção explicita que contribuiu igualmente ao 1o autor 
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[para 1 artigo] 

 

Todos sim opção 2 

 

 

Resumo: 

 

Proposta para votação: Para PEDIR a CPGF, no formato de coletânea de artigos, 

exigência de 2 artigos em revistas com Qualis A1 ou A2 da Física, sendo 1 desses como 

1o autor, ou com menção explicita [no artigo] que contribuiu igualmente ao 1o autor 

 

 

Agendar uma verificação daqui uns 2 semestres? 

 

Todos sim 

 

 

 

3.5 – Aprovação do Calendário Acadêmico do PPGF 

 

 Correção semestre 1 2022 

 

DEFERIDO -OK 

 

 

 

3.6 Critérios da Avaliação de Proficiência em Inglês 

 

Arrumar resolução colocar IL 

  

B2 

Enviar proposta por e-mail para aproveção 

 

Não será afastado, consegue acompanhar reuniões online. 

 

Nada mais havendo a tratar, o coordenador deu por encerrada a reunião, agradecendo a 

presença de todos. Eu, Heloísa Helena Paganelli Meneghelli, secretariei a reunião e lavrei 

a presente ata, que depois de aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes 

à reunião. 

 

Prof. Dr. Romain Pierre Marcel Bachelard                      _________________________ 

Coordenador 

 

 

Prof. Dr. Celso Jorge Villas-Boas                                      _________________________ 

Vice-Coordenador 
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Prof. Dr. Wilson Aires Ortiz                                              _________________________ 

Representante docente (titular) 

 

 

Prof. Dr. Leonardo Kleber Castelano                                       __________________________ 

Representante docente (titular) 

 

 

Prof. Dr. Ariano De Giovanni Rodrigues                            __________________________ 

Representante docente (Titular) 

 

Mateus Antônio Fernandes Biscassi 

Representante Alunos (titular)                                         __________________________ 

 

 

Sra. Heloísa H. Paganelli Meneghelli                                  _________________________ 

Secretária do PPGF 
 

 


