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Informes e Decisões da Segunda Reunião do PPGEnFis 

 

Vitória-ES, 01 de junho de 2016. 

INFORMES 

1 - Representação no Conselho Departamental do CCE. Homologação feita pelo 

diretor do CCE, mas não foi aprovado pelo Conselho Departamental do CCE. 

Constituída uma comissão para rediscutir as normas de representatividade e 

constituição do Conselho  

2 - Alunos 2013/2 que ainda não concluíram. Nikolai Bassani dos Santos Neves 

ainda não finalizou os trabalhos de dissertação dentro do prazo (de 36 meses) e o aluno 

Rafael Furtado apresentou problemas pessoais durante o mestrado e perdeu as condições 

de finalizar o trabalho no prazo. 

3 - Workshop do MNPEF (23 e 24 de Junho - SP). Comentários sobre a estrutura, 

as discussões que serão abordadas no evento e recursos para prestação de serviço de 

terceiros. O Prof Carlos Aguiar foi convidado para participar do V Seminário do 

PPGEnFis. 

 

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da reunião do dia 18 de março de 2016. Aprovada a 

unanimidade.  

2 - Aproveitamento de estudos de Adriano Traback. O referido aluno solicita 

aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas neste mesmo Programa. 

3 - Relatório e continuidade das atividades de Extensão do "Programa de 

Popularização da Ciência em Espaços Não Formais". Fez-se necessária a eleição 

de uma comissão de bolsas. Os professores Giuseppi, Geide e Mirian se dispuseram 

a fazer parte desta comissão. Aprovada a unanimidade. 

4 - Processo seletivo para ingresso de novos alunos do PPGEnFis. Comentários sobre 

a assembleia da ADUFES, ressaltando a falta de espaço para garantir a participação de 

todos os professores interessados em votar, na sessão que deflagrou mais uma greve dos 

docentes da UFES. 

5 - Andamento dos trabalhos da turma 2014/2. Comentários sobre a assembleia da 

ADUFES, ressaltando a falta de espaço para garantir a participação de todos os professores 

interessados em votar, na sessão que deflagrou mais uma greve dos docentes da UFES. 

6 - Andamento dos trabalhos da turma 2014/2. Comentários sobre a assembleia da 

ADUFES, ressaltando a falta de espaço para garantir a participação de todos os professores 

interessados em votar, na sessão que deflagrou mais uma greve dos docentes da UFES. 

7 - Palavra livre. Comentários sobre a assembleia da ADUFES, ressaltando a falta de 

espaço para garantir a participação de todos os professores interessados em votar, na 

sessão que deflagrou mais uma greve dos docentes da UFES. 

 


