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OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2020/GABINETE/PROGRAD/UFES 

 

Vitória, 21 de agosto de 2020. 

  

Às/aos diretoras/es de centros 

 Às/aos coordenadoras/es dos cursos de Graduação da UFES 

 

Assunto: Disciplinas com carga horária prática ou teórico-prática que exijam o uso de 

laboratórios especializados no semestre letivo especial 2020/1.  

Prezadas/os diretoras/es e coordenadoras/es, 

 Cumprimentando-os cordialmente, em observância ao disposto na Resolução 

30/2020, que aprovou o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial 

(Earte) e regulamentou a oferta de disciplina, encaminhamos orientações para as 

disciplinas com carga horária prática ou teórico-prática que exijam o uso de laboratórios 

especializados. 

A substituição das atividades práticas presenciais das disciplinas que requerem 

a utilização de laboratórios especializados pela modalidade Earte, deve obedecer às 

Diretrizes Curriculares Nacionais específicas do Curso, aprovadas pelo Conselho Nacional 

de Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 

disciplinados pelo CNE. 

Nos casos disciplinados pelo CNE, os cursos de graduação que optarem pela 

substituição tratada no parágrafo anterior deverão solicitar1, via documento avulso, o 

apensamento do Plano de Ensino da(s) disciplina(s) no Projeto Pedagógico de Curso.  

Nos casos não disciplinados pelo CNE, os cursos de graduação que possuem em 

seus PPCs disciplinas obrigatórias com carga horária teórico-prática poderão ofertar no 

 
¹Modelo de ofício disponível no Documento A e orientações de tramitação disponíveis no Documento B 
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semestre letivo especial 2020/1, em caráter excepcional, apenas sua carga horária 

teórica. Para essa oferta excepcional, o curso deverá solicitar2, via documento avulso, a:  

a) Criação de duas disciplinas OPTATIVAS, sendo uma com carga horária teórica a 

ser ofertada no semestre letivo especial e outra com carga horária prática a ser 

ofertada em semestre regular. 

b) Equivalência entre as duas disciplinas optativas e a disciplina original (disciplina 

ofertada no semestre regular). 

Os ofícios de solicitação deverão ser apreciados pelas seguintes instâncias antes 

de seu encaminhamento à DDP/Prograd: 

a) Colegiado do Curso de Graduação;  

b) Departamentos envolvidos nas modificações solicitadas;  

c) Conselho Departamental do Centro ao qual o curso se vincula. 

A apreciação pelos setores identificados nos itens a, b, c deverá ser comprovada 

por meio da anexação dos extratos de atas das reuniões de aprovação. 

A oferta dessas disciplinas poderá ser feita na segunda etapa, considerando o 

prazo requerido para a tramitação. Assim, prazo para envio da solicitação de criação das 

disciplinas será até o dia 26 de agosto de 2020. 

Lembramos que a autorização para criação das disciplinas optativas se aplica 

somente às disciplinas obrigatórias teórico-práticas em atendimento à demanda dos 

coordenadores dos cursos que têm uma carga horária significativa de disciplinas dessa 

natureza. 

Estamos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Profª Drª Cláudia Maria Mendes Gontijo 

Pró-Reitora de Graduação 

ProGRAD/Ufes 

 
2Modelo de ofício disponível no Documento C e orientações de tramitação disponíveis no Documento D 



DOCUMENTO A 

Ofício nº. ________/______. 

_______________, ____ de ____________ de ______. 
 
À Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico – DDP/Prograd 

Assunto: Substituição das disciplinas presenciais que EXIJAM LABORATÓRIO 

ESPECIALIZADO pela oferta na modalidade EARTE.  

Considerando o disposto no Art. 1º, § 3º, da Portaria MEC n. 544, de 16 de junho de 

2020 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais n._______________ aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação – CNE, solicitamos: 

Apensar ao Projeto Pedagógico do Curso de __________________________, versão 

________ o Plano de Ensino da(s) disciplina(s) anexas com carga horária prática que 

exigem o uso de laboratório especializado a serem ofertadas na modalidade Earte.  

Atenciosamente, 

 

 

 

IMPORTANTE 

Necessário anexar ao ofício o plano de ensino1 das disciplinas práticas que exijam laboratórios 

especializados que serão ofertadas na modalidade Earte.  

O texto dos extratos de atas de aprovação de todas as instâncias envolvidas será: “Aprovada a 

oferta das disciplinas com carga horária prática que exijam laboratórios especializados na 

modalidade Earte no semestre letivo especial 2020/1, conforme informado no ofício n. _______”. 

 

 
1 Plano de Ensino disponível em:  
http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/instrucao_normativa_prograd003_2017.p
df” 

http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/instrucao_normativa_prograd003_2017.pdf
http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/instrucao_normativa_prograd003_2017.pdf


DOCUMENTO B 

ORIENTAÇÕES PARA TRAMITAÇÃO 

Substituição das disciplinas presenciais que EXIJAM LABORATÓRIO 

ESPECIALIZADO pela oferta na modalidade Earte. 

Na tramitação da alteração, compete ao Colegiado dos cursos: 

a) Autuar um novo documento avulso na qualidade de “Unidade de Procedência” e 

“Interessado”.  

b) Assunto: Ensino Superior > Cursos de Graduação (inclusive na modalidade a 

distância) > Planejamento e organização curricular > Disciplinas: programas 

didáticos. 

c) Resumo do assunto: Substituição das disciplinas presenciais que exijam laboratório 

especializado pela oferta na modalidade Earte 

d) Peças: anexar ofício (conforme modelo - Documento A) devidamente assinado1, o 

plano de ensino2 da disciplina e o extrato de ata digitalizado3 ou nato digital de 

aprovação pelo Colegiado. 

e) Tramitar para o(s) Departamento(s) envolvido(s) as modificações solicitadas. 

Compete aos Departamentos: 

• Anexar extrato de ata digitalizado ou nato digital de aprovação, conforme texto 

descrito no Documento A. 

• Devolver o documento avulso ao Colegiado de Curso para dar prosseguimento à 

tramitação. 

Compete aos Centro de Ensino: 

• Anexar extrato de ata digitalizado ou nato digital de aprovação, conforme texto 

descrito no Documento A. 

• Devolver o documento avulso ao Colegiado de Curso para dar prosseguimento à 

tramitação. 

 

 

 
1 Procedimento para assinatura do Ofício pelo Coordenador de Curso no Lepisma: Clicar na aba Utilitários 
> Assinar Arquivos. 
2 Plano de Ensino disponível em: 
http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/instrucao_normativa_prograd003_2017.p
df". 
3 Extrato de ata digitalizado deverá ter carimbo “confere com o original”. 



DOCUMENTO C 

 

 

Ofício nº. ________/______. 

_______________, ____ de ____________ de ______. 
 
À Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico – DDP/Prograd 

Assunto: Criação de Disciplinas Optativas e Equivalência (modalidade 

Earte). 

Solicitamos registro de criação das disciplinas optativas e equivalência para o 

Curso de ________________________________________________do Centro 

______________________________, versão curricular ______, conforme 

tabela abaixo: 

CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 

DEPARTAMENTO 
OFERTANTE 

NOME DA 
DISCIPLINA 

CARGA 
HORÁRIA 

T.E.L PRÉ-REQUISITO 

     

     

 

CRIAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 

INFORMAR CURSO E VERSÃO CURRICULAR SEMESTRE DE OFERTA 

DISCIPLINA ORIGINAL 
DISCIPLINA OPT. TEÓRICA SEMESTRE LETIVO ESPECIAL 

DISCIPLINA OPT. PRÁTICA - 

 
Atenciosamente, 

IMPORTANTE 

Necessário anexar ao ofício o programa1 da disciplina original e da disciplina com carga horária 

prática e o plano de ensino da disciplina com carga horária teórica2.  

O texto dos extratos de atas de aprovação de todas as instâncias envolvidas será: “Aprovada a 

criação das disciplinas optativas e das equivalências para oferta na modalidade EARTE no 

semestre letivo especial 2020/1, conforme informado no ofício n. ______________”. 

 

 
1 Nome da disciplina, carga horária, TEL, ementa, objetivos, bibliografia básica e complementar. 
2 Plano de Ensino disponível em:  
http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/instrucao_normativa_prograd003_2017.p
df” 

http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/instrucao_normativa_prograd003_2017.pdf
http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/instrucao_normativa_prograd003_2017.pdf


DOCUMENTO D 

ORIENTAÇÕES PARA TRAMITAÇÃO  

Oferta da carga horária teórica na modalidade Earte de disciplinas 

teórico-práticas que exijam uso de laboratórios especializados 

Na tramitação da alteração, compete ao Colegiado dos cursos: 

a) Autuar um novo documento avulso na qualidade de “Unidade de Procedência” e 

“Interessado”.  

b) Assunto: Ensino Superior > Cursos de Graduação (inclusive na modalidade a 

distância) > Planejamento e organização curricular > Disciplinas: programas 

didáticos. 

c) Resumo do assunto: Criação de Disciplinas Optativas/Equivalências (EARTE). 

d) Peças: anexar ofício (Documento C) devidamente assinado1, o- programa da 

disciplina original, programa da disciplina optativa prática, o plano de ensino2 da 

disciplina optativa teórica e o extrato de ata digitalizado3 ou nato digital de aprovação 

pelo Colegiado. 

e) Tramitar para o(s) Departamento(s) envolvido(s) as modificações solicitadas. 

Compete aos departamentos: 

• Anexar extrato de ata digitalizado ou nato digital de aprovação, conforme texto 

descrito no Documento C. 

• Devolver o documento avulso ao Colegiado de Curso para dar prosseguimento à 

tramitação. 

Compete aos Centro de Ensino: 

• Anexar extrato de ata digitalizado ou nato digital de aprovação, conforme texto 

descrito no Documento C. 

• Devolver o documento avulso ao Colegiado de Curso para dar prosseguimento à 

tramitação. 

 

 

 
1 Procedimento para assinatura do Ofício pelo Coordenador de Curso no Lepisma: Clicar na aba Utilitários 
> Assinar Arquivos. 
2 "Plano de Ensino disponível em: 
http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/instrucao_normativa_prograd003_2017.p
df". 
3 Extrato de ata digitalizado deverá ter carimbo “confere com o original”. 



 


