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Vitória, 30 de novembro de 2016. 

Observações Importantes 
 

1) A tabela abaixo lista da 1ª posição à 3ª posição os candidatos selecionados para ingresso em 

2017/1. Da 4ª posição à 6ª posição estão os candidatos classificados na condição de suplente, no 

presente edital, que somente serão convocados caso haja alguma desistência até o ato da 

matrícula. Como prevê o edital, o Resultado Final após Recursos será divulgado no dia 9 de 

dezembro de 2016;  

2) Para os candidatos aprovados que ainda não tenham colado grau, será exigido no ato da 

matrícula diploma ou certidão de colação de grau e histórico final de graduação, conforme artigo 

28 da Resolução 11/2010 do Cepe/Ufes. O Colegiado Acadêmico do PPGEE também já 

deliberou que, na falta de tal comprovação no período de matrícula, o candidato será 

desclassificado;  

3) Levando em consideração os movimentos grevistas nesta e em outras instituições, o período 

de matrícula e o início do semestre será definido após a divulgação do calendário oficial da Ufes. 

De acordo com as informações fornecidas pelo candidato no formulário de inscrição, o PPGEE 

entrará em contato por e-mail ou por telefone comunicando os novos períodos. As matrículas dos 

candidatos selecionados ocorrerão na secretaria do PPGEE, localizada no prédio CT6, segundo 

andar, sala 201 (primeira porta à esquerda ao sair da escada que dá acesso ao 2º andar); e  

4) No ato da matrícula será comunicada a data da aula inaugural. O comparecimento é 

obrigatório para todos os novos alunos. Nessa oportunidade, serão repassadas informações 

importantes sobre calendário acadêmico, regimento, infraestrutura, entre outros. 
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s 1 Felippe Mendonça Queiroz NÃO FORMADO UFES 

2 Mariana Lyra Silveira NÃO FORMADO UFES 

3 Eric Ferreira Schmiele NÃO FORMADO UFLA 

S
u

p
le

n
te

s 4 Diogo Marins Dellapicula NÃO FORMADO UFES 

5 Pedro Henrique Nascimento Gomes FORMADO UFES 

6 Pedro Henrique Moraes Guizardi NÃO FORMADO Multivix 
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7 Joge Ruan Zeferino Conti Requisito do item 4.2 não alcançado 

8 Pablo Brunetti dos Santos Requisito do item 4.2 não alcançado 

9 Rafael Galvão Leal Andrade Requisito do item 4.2 não alcançado 

10 Mauro Sérgio Mafra Moreira Candidatura indeferida (não cumprimento das 

alíneas f e g do item 5.4 do edital) 

11 Tarcisio Prest Bernabé Candidatura indeferida (não cumprimento das 

alíneas f e g do item 5.4 do edital) 
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