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O que você precisa saber sobre

flexibilização das
normas acadêmicas

no ano letivo de 2020



Estimados/as estudantes,

Organizamos este caderno com perguntas e res-

postas a fi m de popularizar as mudanças das nor-

mas acadêmicas em 2020.

Neste ano, estamos vivenciando a maior crise 

sanitária da nossa história. Em momentos como 

esse, são necessárias mudanças nas rotinas coti-

dianas para enfrentarmos as difi culdades. 

No que se refere às normas acadêmicas, as mu-

danças são fundamentais para proporcionar a 

continuidade dos estudos e a permanência do es-

tudante na Universidade. Para tanto, o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ufes aprovou 

a Resolução no 33/2020, que regulamenta a flexi-

bilização das normas acadêmicas para os cursos 

de graduação da Universidade Federal do Espírito 

Santo no ano letivo de 2020.

Procure ler com atenção as orientações aqui des-

critas! Elas auxiliarão na sua trajetória acadêmica 

no ano letivo de 2020.

Universidade Federal do Espírito Santo

Pró-Reitoria de Graduação



Posso trancar 

o meu Curso no 

semestre especial? 

Sim! A Resolução no 33/2020 do Conselho de Ensino, Pes-

quisa e Extensão (Cepe) criou um novo tipo de trancamen-

to chamado TMP (Trancamento por Motivo de Pandemia). 

Se houver alguma difi culdade para continuar seus estu-

dos no primeiro semestre especial, e a única saída que 

resta é o trancamento, você poderá solicitá-lo, sabendo 

que não será computado no tempo de integralização cur-

ricular do seu curso. 

Além disso, você não precisa estar matriculado em ne-

nhuma disciplina para requerer o TMP. Ah! Calouros tam-

bém podem solicitar esse trancamento. 

Qual o prazo 

para a solicitação 

do TMP? 

A solicitação poderá ser 

realizada até o dia 27 

de novembro de 2020. 
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Como
solicitar o TMP? 

Você deve enviar um e-mail 

para a Pró-Reitoria de Gradua-

ção (Prograd), no endereço drca.

prograd@ufes.br, ou fazer a solici-

tação pelo Portal do Aluno. 

Não será necessário apresentar justifi cativa ou documentação 

comprobatória. O TMP será válido para o primeiro semestre es-

pecial de 2020, mas você poderá solicitar a renovação enquanto 

durar o período de pandemia e o Ensino-Aprendizagem Remoto 

Temporário e Emergencial (Earte). 

Existe algo que me impede 

de solicitar o TMP? 

Sim. Se você estiver em situação de desligamento no período de 

requerimento, o seu pedido de TMP não será aprovado. 

Porém, se você tiver um Plano de Integralização Curricular (PIC), 

poderá solicitar o TMP, desde que o colegiado do seu curso au-

torize o trancamento. Nesse caso, o seu PIC será reformulado e 

adiado por período igual ao de seu afastamento. 

Atenção! O prazo de adiamento do seu PIC não pode exceder o 

prazo de integralização estabelecido para o seu curso. Então, ava-

lie bem a sua situação acadêmica antes de solicitar o TMP! 
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Se você ainda não trancou o seu 

curso, caso precise trancá-lo em 

outro momento, poderá solici-

tar o Trancamento de Matrícula (TMA) ou 

o Trancamento de Matrícula Justifi cado 

(TMJ). Consulte a documentação sobre 

TMA e TMJ no site da Prograd se precisar 

fazer o requerimento. 

Atenção! Se você já tiver solicitado TMA ou 

TMJ no primeiro semestre de 2020, seu tran-

camento será automaticamente convertido 

para TMP, o que não o impedirá de realizar 

sua matrícula regular. 

Se eu pedir o TMP, posso solicitar 
novo trancamento 

em outro momento? 
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Importante:

#1! O TMP não assegura o reingresso 

na matriz curricular que você cursa-

va. Quando terminar o seu período 

de trancamento, você deverá ingres-

sar na matriz vigente. 

#2! Uma vez concedido o TMP, não será permitida a sua anulação. 

#3! Se você obteve o TMP e venha a ter o registro de aprovação 

em alguma disciplina no período, esse registro não será válido. 

#4! Após o término do seu TMP, você deverá solicitar sua matrí-

cula no semestre letivo subsequente. Se não fi zer matrícula, será 

caracterizada a situação de abandono. 

Esperamos que você continue seus estudos e obtenha bons re-

sultados! Solicite trancamento somente quando não houver ou-

tro caminho. Estudar é fundamental! Converse com o/a coorde-

nador/a do curso sobre a sua situação.

Se eu pedir o TMP, posso solicitar 
novo trancamento 

em outro momento? 
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Eu tenho um Plano de Integralização 

Curricular (PIC) e não conseguirei 

cumpri-lo no período especial. 

O que eu posso fazer? 

A Resolução no 33/2020 do Cepe suspendeu o calen-

dário de procedimentos para cumprimento da Reso-

lução no 68/2017, com relação aos ciclos 1 e 2 de 2020. 

É durante a realização dos ciclos que os estudantes 

são notifi cados sobre a sua situação acadêmica. 

Mas, se você já tiver um PIC, deve procurar o/a coor-

denador/a do seu curso, que poderá 

propor estratégias para que 

você consiga cumprir o 

PIC ou modifi cá-lo 

durante o Earte. 

Envie um e-mail 

para o/a coorde-

nador/a. 

O mesmo vale se 

você tiver um Pla-

no de Acompanha-

mento de Estudos (PAE). 



Atenção! Se você possui um processo de des-

ligamento aberto, o/a coordenador/a do seu 

curso poderá notifi cá-lo para dar prossegui-

mento ao processo. 

Caso isso ocorra, fi que atento às datas que 

forem enviadas na notifi cação. Elas são im-

portantes para que você possa entrar com re-

curso contra o desligamento no colegiado do 

curso, na Câmara de Graduação ou no Cepe. 

Se tiver dúvidas, envie e-mail ao seu 

colegiado, para se certifi car 

de todas as etapas do 

processo. 

Se precisar de ou-

tras orientações, 

escreva para daa.

prograd@ufes.br.



Eu tenho um processo de desligamento em 

aberto e obtive concessão de prazo para 

terminar meu curso em 2020/1. Como devo 
proceder? 

Se você possui um processo de desligamento com concessão de prazo 

até 2020/1, seu prazo será estendido automaticamente para 2021/1. 

Atenção! Caso a sua matrícula no próximo semestre (2020/2) es-

teja bloqueada, peça ao/à coordenador/a que envie um ofício ao 

setor de matrícula da Prograd, solicitando o desbloqueio. 

Se você possui concessão de prazo até 2020/2 ou nos semestres 

letivos de 2021, seu prazo será estendido por mais dois semestres 

além do que foi concedido. 

Se eu não alcançar um bom rendi-
mento no primeiro semestre espe-
cial, meu Coeficiente de Rendimento Acadê-

mico (CRA) e o meu Coefi ciente de Rendimento 

Normalizado (CRN) serão prejudicados? 

Não. A Resolução no 33 do Cepe prevê que, para fi ns de seleção 

em processos seletivos de bolsas para os programas propostos 

pela Universidade, o CRA e o CRN do primeiro e do segundo se-

mestre de 2020 não serão considerados. 



Posso fazer as atividades 
complementares no primeiro 

semestre especial? 

Sim. Aproveite esse tempo e participe de lives, encontros virtuais, 

defesas virtuais de teses e de dissertações, assista a seminários 

on-line ou faça algum curso on-line e solicite a validação desses 

cursos/eventos para dedução de sua carga horária de atividades 

complementares. 

Mas, lembre que essas atividades devem estar em concordância 

com as diretrizes gerais do seu curso e serão avaliadas e aprova-

das pelo colegiado do curso. 

Converse com o/a coordenador/a do curso sobre as atividades 

que pretende realizar antes de fazer a sua inscrição. 

Importante:

O semestre especial não será computado para fi ns de tempo má-

ximo fi xado para integralização do currículo. 



Como será a colação de grau no 

semestre especial? 
A colação de grau ocorrerá em sessão virtual, por meio 

de videoconferência. Se você precisar solicitar anteci-

pação da colação de grau ou colação de grau em data 

especial, a sessão também será virtual. 

Como me preparar para a 

sessão de colação de grau? 
O coordenador do seu curso enviará uma mensagem 

para o e-mail que você cadastrou no Portal do Estu-

dante, comunicando as informações sobre a sessão 

virtual de colação de grau, como data e horário. 

Nesse e-mail, será enviado também o link de acesso à 

sala virtual onde ocorrerá a 

sessão de colação de grau. 

Atenção! 

Mantenha seu e-mail 

atualizado no Portal do 

Estudante! 
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colação de grau

Como será a sessão de colação de 

grau? 
Antes do início da sessão de colação de grau por video-

conferência, o secretário verifi cará se todos os estudan-

tes listados estão conectados. 

Será permitido o máximo de 15 minutos de tolerância 

para o início da sessão. Se você não entrar na sala nes-

se período, a sessão terá início e você fi cará faltoso. 

Atenção! Caso você não consiga se conectar e parti-

cipar da solenidade, entre em contato com o/a coor-

denador/a do seu curso, para verifi car qual o proce-

dimento nesse caso.

Importante:

A sessão de colação de grau será gravada! Após 

a colação de grau, você 

terá direito ao Certifi cado 

de Conclusão de Curso, 

que será autenticado ele-

tronicamente e poderá 

ser retirado pelo sistema 

autenticar.ufes.br. 
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Guarde bem essas informações e, 

caso tenha dúvidas, escreva 

para: 

daa.prograd@ufes.br

matricula.prograd@ufes.br

drca.prograd@ufes.br. 


