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INFORMES 

1 - Atualização do Lattes para preenchimento da Sucupira. Todos os professores devem 

atualizar o Lattes até 10 de dezembro de 2018.  

2 - Resultado da avaliação do VII Encontro do PPGEnFis. Os resultados da avalição podem 

ser acessados no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7rg4bDeWRYiDuBUn5f7T9yk8m3pCu8tM

g5LXSwaHFg-cd_Q/closedform.  

3 - Cronograma de atividades do Processo Seletivo 2019/1. (Ver edital no site do 

PPGEnFis): Nosso processo seletivo tem 20 candidatos inscritos e a prova escrita será 

realizada no dia 24 de novembro, das 13h as 17h. Nas semanas seguintes serão realizadas as 

entrevistas.  

4 - Oferta de disciplinas do PPGEnFis 2019/1. (em anexo): A oferta 2019/1 está 

disponível no arquivo em anexo e será apresentada na ata da reunião.  

5 - Visita Profa Rita ao Polo 12 UFES, 22 e 23 de novembro (cronograma em anexo): O 

cronograma da visita prevê uma conversa com os alunos no dia 22, das 14 as 16h e uma 

conversa com todos os professores, no dia 23, das 14 as 16h. Prevê também visita às 

instalações e conversa com a Coordenação.  

6 - Pró-Regência da SEDU. A SEDU publicou o edital Pró-Regência para inscrição das 

instituições de Ensino Superior, até o dia 14 de novembro. Vamos aguardar novas 

orientações para as próximas etapas do edital.  

 

PAUTA 

1 - Aprovação da ata da reunião do dia 29 de junho de 2018. Aprovada a unanimidade.  

2 - Proposta de publicação das atas do PPGEnFis no site. Aprovada a unanimidade.  

3 - Desligamento dos alunos Caio Bobbio e Nayara Basseti. Aprovada a unanimidade. 

4 - Homologação das modificações no Regimento do PPGEnFis, propostas em reunião 
durante o VII Encontro do PPGEnFis. As modificações foram homologadas a unanimidade.  

5 - Temática anual de trabalhos do PPGEnFis. Argumentou-se sobre o grande sucesso da 

temática da comemoração dos 100 anos do eclipse em Sobral, no 2018. Sugeriu-se dessa 

forma, que todos os anos tenhamos uma temática a ser trabalhada com os alunos do 

mestrado, articulada à ementa da disciplina de Física Contemporânea. Proposta aprovada a 

unanimidade.  


