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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE)
Informações Importantes



Cadastro no Restaurante Universitário (RU) – Campus Goiabeiras
É necessário solicitar o cartão de acesso ao restaurante no guichê de venda e cadastro, localizado
nas instalações do restaurante, próximo à entrada do DCE. Para realizar essa solicitação você
deverá levar:




Documento de identificação oficial com foto (RG, CNH ou Carteira de trabalho,
Passaporte, Carteiras de Conselhos Regionais);
Horário individual carimbado e assinado pelo PPGEE;
R$30,00 referente à primeira recarga para aluno (esse valor é totalmente convertido em
refeições).

Você receberá o cartão na hora e poderá utilizá-lo imediatamente. Além disso, na primeira
recarga você ganha uma caneca do RU da UFES.
Os horários de funcionamento para cadastro são de segunda a sexta das 09:00 às 14:00 e das
16:30 às 19:00. Fiquem atentos ao rol de notícias do site, para os horários especiais de início de
período.
Fonte: http://www.ru.ufes.br/cadastro



Cadastro na Biblioteca
Alunos de pós-graduação devem comparecer à biblioteca de sua preferência (central ou
setoriais), munidos de documento oficial com foto e comprovante de matrícula carimbado e
assinado.
Horário de funcionamento: das 7 às 21 horas
Fonte: http://www.bc.ufes.br/cadastro
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Passe escolar
Para cadastro e recadastro de passe escolar dos ônibus de Vitória e intermunicipal Transcol, siga
o passo a passo deste link: http://www.prppg.ufes.br/passes-escolares. Faça o cadastro nos sites
do respectivo transporte Setpes (Vitória) ou GVbus (Transcol), imprima o formulário preenchido
e leve até a PRPPG para assinatura. Depois, é só se dirigir à empresa que deseja utilizar o serviço
munido dos documentos necessários (veja quais são os documentos no link da PRPPG) e comprar
créditos para o cartão. A empresa Setpes está localizada no bairro Santa Lúcia e a GVBus possui
guichê para carga e recarga dentro da Ufes, próximo ao Cine Metrópolis.



Reembolso/Ajuda de Custo/Passagem Aérea
Reembolso, ajuda de custo e passagem aérea são benefícios estendidos aos alunos de PósGraduação no momento em que há verba a ser utilizada para tal finalidade. São utilizadas em
Congressos, Seminários e demais eventos no país ou no exterior no qual teve artigo aceito para
apresentação.
Acesse o link http://www.prppg.ufes.br/ajuda-de-custo-e-reembolso para se informar e imprimir
o formulário necessário para solicitação de tal benefício. Você deve fazer download e preencher
com as informações pedidas, tais como CPF, RG, dados bancários, dentre outros, além de anexar
os comprovantes solicitados, como carta de aceitação do evento e/ou comprovante de pagamento
de inscrição.
Quanto a passagem aérea, acesse o link http://www.prppg.ufes.br/passagens e faça download de
“Formulário para Membro Interno”, preencha o formulário com as informações referentes a
dados pessoais, bancários e informações do voo que te atenda. Depois, imprima, anexando a carta
de aceitação.
Obs.: Podem haver outros documentos exigidos pela PRPPG. Esta é somente uma rápida
explicação para situá-lo(a).
Após preenchimento, entregue a seu (sua) orientador (a), o (a) qual continuará o restante do
procedimento.
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