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Estimadas e estimados estudantes, 

esperamos que vocês e seus familiares estejam bem e com saúde! 

Neste ano de 2020, estamos enfrentando muitos desafios e dificuldades causados pelas crises na saúde 

pública, na política e na economia. Reconhecendo os desafios e as dificuldades, sabemos também que estamos 

sendo chamados a reaprender, modificando rotinas simples no nosso cotidiano (nunca sair de casa sem usar 

máscaras, lavar as mãos com regularidade, manter o distanciamento social etc.). 

Com o ensino na Universidade Federal do Espírito Santo, a situação não é diferente. Para garantir o 

direito à educação, foram necessárias modificações nas rotinas e, portanto, a adoção de medidas excepcionais 

e temporárias aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essas medidas estão assentadas, dentre 

outros, sobre dois pilares fundamentais:  

a) no direito à vida (com a manutenção da suspensão do ensino-aprendizagem presencial, exceto em 

casos autorizados pelo Ministério da Educação); 

b) no direito à educação (com a adoção do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – 

Earte). 

Assim, em um cenário de muitos desafios, o ensino-aprendizagem nos cursos de graduação está sendo 

iniciado, conforme calendário disponível em http://prograd.ufes.br/calendario-academico. 

Aproveitamos esta mensagem de acolhimento para assinalar alguns aspectos importantes que poderão 

ajudar na sua trajetória acadêmica neste semestre especial: 

1) Colegiado do Curso: é sua referência principal na Ufes e o primeiro local a ser procurado para sanar 

dúvidas e apresentar demandas sobre os cursos. Caso seja necessário, a Prograd também pode e deve 

ser acessada. 

2) Comunicação: o sítio da Ufes, a fanpage no facebook e a página do curso o/a mantém informado/a 

sobre o que acontece no decorrer do semestre letivo e devem ser consultadas regularmente. É no sítio 

da Universidade que são publicados editais sobre os mais diversos assuntos e oportunidades de 

participação em Iniciação Científica, Extensão, PET, Mobilidade Acadêmica, PaEPE, Estágio etc. 

3) Plano de Ensino: a Instrução Normativa n.º 03/2017- Prograd/Ufes prevê que os planos de ensino e 

cronograma de atividades sejam disponibilizados pelo/a professor/a de cada disciplina no “Portal do 

Aluno”. O referido documento está disponível em: http://www.prograd.ufes.br/instru%C3%A7%C3%B5es-

normativas. 
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4) PPC: o Projeto Pedagógico do Curso é o documento em que se encontram as informações oficiais 

sobre os assuntos que organizam sua vida estudantil no interior do curso. A matriz (grade) curricular 

com as disciplinas obrigatórias, optativas, equivalências etc. estão disponíveis no PPC. No “Portal do 

Aluno” você pode ter acesso a essas informações de seu curso. 

Esperamos que as aulas que serão realizadas neste semestre especial proporcionem aprendizagens e 

fortaleçam a sua formação. 

Saudações acadêmicas! 

 

Profª Drª Cláudia Maria Mendes Gontijo 
Pró-Reitora de Graduação 

ProGRAD/Ufes 
 


