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Informes e Decisões da Segunda Reunião do PPGEnFis  

 

Vitória-ES, 13 de julho de 2020. 

 

INFORMES 

1 - 1 - O PPGEnFis realizou de forma virtual todas as qualificações da turma 2019/1. 
Todos dos discentes foram aprovados.  

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da Primeira Reunião Ordinária do PPGEnFis realizada no dia 27 
de março de 2020. Todos os membros que responderam foram favoráveis à aprovação da 
ata. 2 - Apreciação de Relatório do Projeto de Extensão: Show de Física da UFES. O 
Professor Flávio Gimenes Alvarenga, analisou o relatório do projeto de Extensão 
Universitária: Show de Física, coordenado pelo Professor Giuseppi Gava Camiletti, e se 
manifestou favoravelmente à aprovação do mesmo. Todos os membros que responderam 
foram favoráveis à aprovação do parecer do relator. 3 - Apreciação de Relatório do Projeto 
de Extensão: Planetário de Vitória. O Professor Flávio Gimenes Alvarenga, analisou o 
relatório do projeto de Extensão Universitária: Show de Física, coordenado pelo Professor 
Sergio Mascarello Bisch, e se manifestou favoravelmente à aprovação do mesmo. Todos os 
membros que responderam foram favoráveis à aprovação do parecer do relator. 4 - 
Homologação do aproveitamento de disciplinas requerido pelo aluno Alexandre 
Beneteli Guimarães.  O discente realizou a solicitação de aproveitamento de disciplina 
dentro do prazo seguindo as orientações administrativas do Programa. Todos os membros 
que responderam foram favoráveis à aprovação da solicitação do discente. 5 - Homologação 
do aproveitamento de disciplinas requerido pelo aluno Bruno Roberto de Oliveira 
Costa.  O discente realizou a solicitação de aproveitamento de disciplina dentro do prazo 
seguindo as orientações administrativas do Programa. Todos os membros que responderam 
foram favoráveis à aprovação da solicitação do discente.  
 


