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À Prof. Belita Koiller,
Diretora do Instituto de Física,
Instituto de Física, UFRJ
Rio de Janeiro, 18 de março de 2020
Prezada Profa. Belita,
A primeira reunião da Comissão de Pós-graduação (CPG) que administra o
Programa Interdisciplinar em Física Aplidada da UFRJ (PPGI-FisAplic), foi realizada em
13 de março de 2018.
Considerando essa data como início das atividades do programa, e tendo em vista o
regulamento do mesmo, encontrado no sítio:
https://www.if.ufrj.br/mestrado-academico-em-fisica-aplicada/ppgi-fisaplic-regulamento/
de acordo com o Artigo 4, que estabelece mandato de dois anos, tanto para a cooordenação
quanto para a CPG, sendo o atual Coordenador do PPGI-FisAplic, gostaria de manifestar
minhas sugestões para serem levadas à Congregação do IF, junto aos procedimentos de
escolha da nova equipe administrativa do programa para o próximo biênio.
Primeiramente, considero importante observar, que mesmo tendo iniciado as
atividades em meados de março, o programa efetivamente começou para a Capes em agosto
de 2018. Tendo em vista essa observação, gostaria de fazer duas propostas à egrégia
Congregação do Instituto de Física:
1) Prorrogar o mandato da atual Coordenação e CPG até dia 31/07/2020, de modo que
a equipe que iniciou as atividades em 2018 possa acompanhar a preparação para as
primeiras defesas de dissertação, que acontecerão em meados de agosto de 2020.

Além disso, o período que vai de março de 2020 a final de julho de 2020, serviria
como transição da antiga para a nova equipe administrativa do PPGI-FisAplic.
2)

Sugiro o nome do Prof. Marcelo Byrro Ribeiro, como minha indicação à
Congregação do Instituto para assumir as atividades como Coordenador do PPGIFisAplic a partir de 01/08/2020. O professor Marcelo Byrro Ribeiro coordenou todo
o projeto deste Programa, tendo acompanhado o processo desde sua formulação até
sua aprovação, relatando o projeto junto à CAPES e tendo acompanhado todos os
trâmites dentro do Instituto de Física (3 revisões do projeto passaram por duas
comissões), no Conselho de Centro do CCMN, no Conselho de Ensino para
Graduados-CEPG, no Conselho Universitário da UFRJ, CONSUNI, e na CAPES. O
professor Marcelo seria o Coordenador natural para o programa quando da sua
aprovação, no entanto, à época, ele estava envolvido com a Administração Central
da UFRJ, trabalhando como Superintendente de Pesquisa da Pró-reitoria de Pósgraduação e Pesquisa-PR2. Mesmo na reitoria, o Professor Marcelo contribuiu com
o PPGI-FisAplic, participando de comissões de seleção, ajudando na elaboração de
resoluções e discutindo com membros da CPG questões importantes relacionadas ao
mesmo. A meu ver, o professor Marcelo tem envolvimento e o perfil adequado para
ajudar na consolidação do programa, além da experiência como orientador, como
membro da CPG do Observatório do Valongo, e ainda na administração central da
UFRJ, que o colocou em contato direto com a execução das políticas científicas das
diversas agências de fomento para as universidades brasileiras.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Cordialmente,
Rio de Janeiro, 18 de março de 2020.
_____________________
Prof. Nathan Bessa Viana
Coordenador PPGI-FisAplic

