UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA

ATA DO PROCESSO ELEITORAL DO REPRESENTANTE DISCENTE DO PPGFis
OCORRIDO DE 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2019
Considerando que o representante discente Felippe Leone Maia solicitou, no dia 16 de dezembro, abdicar
da função de representante discente; considerando que o representante não tinha vice ou havia outro
representante; considerando que o representante tentou organizar eleições para representação discente
mais de uma vez, mas sem sucesso devido à falta de candidatos; o coordenador do PPGFis, Prof. Davi
Cabral Rodrigues, foi à sala de alunos do PPGFis no dia 16 de dezembro e, em conversa com os
presentes, indicou a aluna de doutorado Jenifer Geribola Pinheiro como representante. Tendo em vista as
dificuldades de encontrar um representante, ela não recusou e os demais presentes apoiaram a indicação.
A fim de confirmar a indicação com todos os alunos dos cursos de mestrado e doutorado, o coordenador
enviou um e-mail a todos os alunos, no dia 16 de dezembro às 12 horas e 59 minutos, com o seguinte
texto: "Caros alunos do PPGFis, O representante Felippe Leone Maia convocou eleições para
representante discente do PPGFis mais de uma vez, sem nenhum candidato. Hoje ele me escreveu
abdicando de sua função de representante. Hoje, na sala dos alunos, indiquei a aluna de doutorado
Jenifer Geribola Pinheiro como representante discente. Deve-se constar que ela não pediu para ser, eu a
indiquei e todos os presentes concordaram (com forte aclamação, diga-se de passagem). Caso haja
alguém que se oponha a Jenifer ser representante discente, por um mandato de um ano, favor escrever
para ppgfis.ufes@gmail.com com urgência. Não havendo manifestação contrária de outros alunos do
programa até amanhã, a Jenifer será oficializada como representante discente.” Não chegou à
coordenação nenhuma manifestação contrária até o dia 17 de dezembro; estando portanto Jenifer
Geribola Pinheiro confirmada como representante discente por um período de um ano.
Nada mais havendo a constar, eu, Davi Rodrigues, coordenador do PPGFis, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, será divulgada no site oficial do PPGFis. Vitória, 18 de dezembro de 2019.

