
 
 

Convite 
 

Prezados/as Diretores,  

Prezados/as Chefes de Departamento,  

Prezados/as Coordenadores/as de Curso,  

 

1. Considerando a necessidade de cumprir o que foi estabelecido na Resolução Nº 68/2017 - 
CEPE, que diz no seu: 

Art. 6º O PAE é uma ação do ADA e consiste na criação de mecanismos institucionais pela Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) e pelos Colegiados de Cursos que, por meio de medidas pedagógicas, visem à prevenção do desligamento de 
estudantes, mediante a aplicação de estratégias e ações de ensino/aprendizagem, com vistas à diminuição da evasão nos 
cursos de graduação. Para tanto, o PAE será destinado aos estudantes identificados pelo Sistema de Informação da UFES 
que estejam enquadrados em, pelo menos, uma das seguintes situações; 

2. Considerando todas ações administrativas e pedagógicas que a Prograd vem desenvolvendo 
para auxiliar na redução da reprovação, da evasão e do desligamento de curso; 

3. Considerando que os Projetos de Ensino e Programa Institucional de Apoio Acadêmico, 
promovidos pela Prograd possuem 32 projetos e 110 bolsistas para auxiliar na redução da 
reprovação, da evasão e do desligamento de curso; 

4.Convidamos todos/as vocês para o lançamento dos Projetos de Ensino e do Programa 
Institucional de Apoio Acadêmico - PIAA, conforme cronograma abaixo: 

04/05/2018 Lançamento dos PIAA, das 14h às 17h, no Auditório do CEFD. (Maruípe e 
Goiabeiras) 

10/05/2018 Lançamento dos Projetos de Ensino e entrega dos notebooks, das 8h às 12h e 
14h às 18h, no Auditório do CEFD. (Maruípe e Goiabeiras) 

11/05/2018 Lançamento dos Projetos de Ensino e entrega dos notebooks, das 8h às 12h e 
14h às 18h, no Auditório do CEFD. (Maruípe e Goiabeiras) 

14/05/2018 Lançamento dos Projetos e entrega de notebooks, das 14h às 18h, no Auditório 
da Biblioteca Setorial do CEUNES. 

15/05/2018 Lançamento dos Projetos e entrega de notebooks, das 8h às 12h, no Auditório 
da Biblioteca Setorial do CEUNES. 

24/05/2018 Lançamento dos Projetos e entrega de notebooks, das 14h às 18h, no Auditório 
do Prédio Central. (CCENS, CCAE) 

 

 

 

 

 

   


