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PROJETO DE ENSINO IDENTIFICAÇÃO 
Formulário 

Nº 01 

 
1.1 Título do Projeto 

Possibilidades para o atravessamento da Educação Ambiental no processo de ensino-
aprendizagem das disciplinas básicas oferecidas aos cursos de graduação na UFES/Alegre. 
 

1.2 Equipe de trabalho, com função e a carga horária prevista 

Helen Moura Pessoa Brandão – Coordenadora – 4 horas/semana; 

Bolsistas – 20 horas/semana. 

 

1.3 Especificação do(s) departamentos e unidade(s) envolvidos 

Departamento de Química e Física (DQF) – Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde 

(CCENS). 

 

1.4 Palavras-chave: 1. Educação Ambiental 2. Transversalidade 3. Metodologias de Ensino 

1.5 Coordenador (apenas um)  

e-mail: helen.pessoa0911@gmail.com 

link do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1946787373335006 

 

1.6 Órgão proponente 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

1.7 Local de Realização 

campus Alegre 

 

1.8 Duração: 7 meses Início: junho/2022 Término: dezembro/2022 

1.9 Custo total*: R$ Origem dos recursos: 

*A Prograd não possui rubrica para realizar compra de equipamentos. 
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PROJETO 

DE ENSINO 
ESTRUTURA 

Formulário 

Nº 02 

 
2.1 Apresentação 

Apesar de existir no ambiente acadêmico diversas iniciativas que dizem se tratar da Educação Ambiental, 

muitas dessas ações não estão incorporadas plenamente aos processos educativos com toda sua 

complexidade. Tal desconsideração, pode impedir o entendimento dos efeitos das crises de nosso tempo, 

como o colapso ambiental massivo em escala global e a disfunção social e política, em nossas vidas. Diante 

desse cenário, torna-se imprescindível o entendimento de que a Educação Ambiental é uma dimensão 

transdisciplinar que engloba diversas complexidades imbricadas à vida. E isso engloba os seres vivos, o meio 

ambiente e todas as questões sociais que envolvem essas relações. Assim, este projeto propõe desenvolver 

possibilidades para o atravessamento da Educação Ambiental no processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.2 Justificativa [Por que este projeto é importante e inovador para os cursos de Graduação da UFES?] 

O semestre 2022/1 marca o retorno presencial às aulas, momento muito aguardado por todos(as) membros 

da comunidade acadêmica. Em 2020, a opção pelo modo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e 

Emergencial (Earte), pareceu o mais adequado frente a pandemia de Covid-19, mas sabemos que esse 

período terá muitos efeitos sociais, afetivos e educativos na relação professor-aluno e na formação 

desses(as) profissionais. Nesse contexto de transição virtual-presencial, esse projeto busca fornecer apoio 

metodológico para os/as professores e possibilidades de aprendizagens para os/as estudantes através do 

atravessamento das dinâmicas ambientais em conexão com os conteúdos das disciplinas.  

 

2.3 Objetivo geral:  

Promover possibilidades metodológicas para o processo de ensino-aprendizagem das disciplinas básicas 

(biologia, física, matemática e química) oferecidas aos cursos de graduação da UFES/Alegre, com o 

atravessamento da Educação Ambiental na formação dos/das estudantes. Além disso, busca fortalecer a 

sustentabilidade e comprometimento da UFES com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 
2.4Objetivos específicos: 

1. Promover o acolhimento de professores(as) e estudantes nesse momento de transição virtual-

presencial; 

2. Apoiar o trabalho dos(as) docentes que atuam nas disciplinas básicas para os cursos oferecidos no 

campus Alegre/UFES; 

3. Estimular o uso de metodologias ativas e inovadoras no processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando o protagonismo dos(as) estudantes; 

4. Possibilitar a aprendizagem significativa de conhecimentos em conexão com a Educação Ambiental; 

5. Contribuir com a redução das taxas de retenção, evasão e desligamento. 
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2.5Objeto de estudo 

Possibilidades da formação ambiental na diminuição das taxas de retenção, evasão e desligamento de 

estudantes do campus Alegre/UFES. 

 

2.6Pressupostos teóricos 

Os cursos de graduação na UFES-Alegre têm um grande índice de evasão. Em nossa experiência 

profissional, como docente nesta universidade, observamos que os/as estudantes não “desistem”, mas são 

levados a “desistir”, pois as metodologias de ensino utilizadas não consideram o contexto desses(a) 

estudantes para o processo criativo das aulas. Pérez, Barboza e Garcia (2020) nomeiam esse processo como 

“injustiça cognitiva”. Para as autoras:  

 

Questões envolvendo a aprendizagem, historicamente, imputam ao sujeito a culpa por tudo 

aquilo que, durante o processo, não segue as etapas normatizadas socialmente no espaço-

tempo do cotidiano escolar. Observamos o movimento de caça aos ‘culpados’ que se 

sobrepõe a busca pela identificação das especificidades, que influencia o processo de 

aprendizado dos aprendentes (p. 1135). 

 

Nesse sentido, as autoras complementam que:  

 

A padronização do processo ensino-aprendizagem coloca a parte o sujeito com ‘deficiência’, 

nega (e muitas vezes impedem) as interações com o outro em sua forma singular de 

relacionar-se com o mundo. A ação escolar de um modo geral traduz uma pedagogia pautada 

numa perspectiva epistêmica que valoriza o ensino – ‘só se aprende aquilo que é ensinado’- 

em detrimento dos complexos processos de aprendizagem e as diferentes nuances do 

conhecimento. Ou seja, quem não aprende aquilo que lhe ensinam, é categorizado como 

portador de dificuldade / distúrbio de aprendizado e incluído na esfera do fracasso escolar 

(p.1135). 

 

Assim, este projeto busca promover possibilidades metodológicas para a formação dos/das estudantes 

através da conexão dos conhecimentos com as relações que estabelecem entre si e com o meio ambiente. 

Na pesquisa de doutorado de Pessoa (2020), realizada no campus de Alegre da UFES, os/as estudantes 

participantes indicaram a importância de uma formação com abordagem socioambiental na influência de 

atitudes que poderiam evitar desastres ambientais como os que ocorreram com os rompimentos das 

barragens de minério nos municípios de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. O que nos fez refletir sobre 

esse desafio das Diretrizes da Educação Ambiental: como podemos articular a Educação Ambiental como 

uma dimensão que seja transversal no currículo da graduação? 
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De acordo com Tristão (2008), a dimensão ambiental emerge como problema social que atinge as 

universidades, os sistemas de conhecimento, a formação de profissionais e a crescente necessidade de a 

educação adaptar-se a um novo perfil de desenvolvimento. Assim, “a crise ambiental que se revela na 

atualidade não é apenas ecológica, mas uma crise do pensamento da civilização ocidental” (TRISTÃO, 2008, 

p. 23).  

A formação ambiental entra nesse cenário exigindo um redimensionamento do conhecimento tradicional para 

um conhecimento integrado articulado às culturas locais e aos movimentos sociais, com uma estreita relação 

entre investigação, ensino, difusão e extensão. É lógico que, uma mudança de paradigma que se propõe a 

repensar valores, atitudes para potencializar o sentimento, a intuição e o pensamento, não é tarefa fácil. 

Necessariamente precisamos de uma abordagem complexa e poliperspectival da crise ambiental planetária. 

Esse desafio se coloca assim de forma atrelada para a Educação Ambiental no Ensino Superior e a sociedade 

na qual está inserida. Repensar seus novos papéis na atualidade é um desafio que requer a compreensão 

de sua complexidade.  

Assim, propomos, para esse desafio, articular algumas atividades do projeto de extensão “Laboratório de 

Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental (LEPEA-PROEX/UFES)” nas disciplinas básicas oferecidas 

aos cursos de graduação na UFES/Alegre. 

Essa conexão poderá ser facilitada com a participação ativa dos/das estudantes bolsistas que, além de 

auxiliar na formação dos/das estudantes matriculados(as) nas disciplinas e promover sua própria formação 

socioambiental. 

Dessa forma, este projeto propõe o atravessamento da Educação Ambiental na formação dos/das 

estudantes, através de ações colaborativas que fomentem discussões quanto as problemáticas 

socioambientais, fortalecendo a sustentabilidade e comprometimento da UFES com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
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PROJETO 

DE ENSINO 
METODOLOGIA 

Formulário 

Nº 02.1 

 
2.7 Detalhar todas as atividades que serão desenvolvidas ao longo do projeto e quem são os responsáveis para que elas ocorram:  

Para o desenvolvimento deste projeto, propomos uma metodologia dialógica entre os/as participantes, 

buscando sempre por um processo de ensino-aprendizagem significativo, que potencialize a criticidade e 

protagonismo estudantil. 

Inicialmente, a coordenadora do projeto realizará a apresentação das ações e objetivos traçados com os/as 

estudantes bolsistas. Depois disso, os/as bolsistas farão uma pesquisa na intenção de identificar possíveis 

estudantes com necessidades especiais matriculados(as) em disciplinas básicas. Após essa identificação, 

serão desenvolvidas as três fases do projeto pelos(as) estudantes bolsistas com orientação da coordenadora: 

 

Fase 1: Diagnóstica – Nessa fase ocorrerá o levantamento de dados (turmas oferecidas das disciplinas 

básicas de biologia, física, matemática e química), análise/identificação de problemas de ensino-

aprendizagem (pesquisa realizada com os/as professoras e estudantes dessas disciplinas) e plano de ação. 

Depois disso, daremos prosseguimento as duas fases seguintes: 

 

Fase 2: Aplicação/desenvolvimento das estratégias de ensino em conexão com a Educação Ambiental 

– Nessa fase, a produção/criação das oficinas de aprendizagem ocorrerá em parceria com o LEPEA/UFES 

e professores(as) das disciplinas**. Proporemos aos/as professores(as) duas formas de ação, na intenção 

de fornecer a experiência docente aos/as bolsistas: a realização de intervenções (utilização de uma a duas 

aulas) e formação de grupos para participação nas oficinas de aprendizagem* (com 10 vagas) em horários 

alternativos (serão fornecidas 2 opções de horários por semana para as turmas de acompanhamento) – o 

número de turmas será definido pelo número de bolsas concedidas a esse projeto. Cada bolsista ficará 

responsável por uma turma. 

*As oficinas de aprendizagem serão espaços de criação e protagonismo estudantil com socialização dos 

conhecimentos articulados na disciplina em conexão com a Educação Ambiental. Nas oficinas serão 

utilizadas as abordagens das metodologias ativas como: Problem-Based Learning (PBL) / Aprendizagem 

baseada em problemas; Team-Based Learning (TBL) / Aprendizagem baseada em times/equipes; World 

Café; Peer to peer instruction / Instrução Por Pares; Coaching reverso; Design Thinking; Movimento Maker. 

**Dentre os critérios para seleção das disciplinas contempladas pelo projeto estão: maior número de 

estudantes com necessidades especiais e intenção dos/das professores(as) em participar do projeto. 

 

Fase 3: Avaliação do plano estratégico desenvolvido – Nessa fase buscamos compreender os efeitos do 

processo de transição virtual-presencial na vida dos/das participantes e as possibilidades das estratégias 

metodológicas utilizadas em conexão com a Educação Ambiental, através de consultas aos/as participantes 

do projeto. 
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A distribuição da carga horária dos/das bolsistas (20h/semana) será realizada junto com a coordenadora. Na 

qual, 2h/semana serão dedicadas a reuniões com a coordenadora, 6h/semana serão destinadas a estudos 

e planejamentos individuais e coletivos com os/as outros(as) bolsistas e 12h/semana serão dedicados ao 

desenvolvimento das atividades das fases 1, 2 e 3, junto aos/as estudantes atendidos pelo projeto. 

Ao final esperamos socializar os resultados desse projeto em periódicos e eventos científicos.  
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PROJETO DE 

ENSINO 
ESTRUTURA 

Formulário 

Nº 02.2 

 
2.8 Resultados esperados 

 

Este projeto busca contribuir de forma significativa para uma melhor transição do ensino virtual para o 

presencial, acolhendo as expectativas e ansiedades ocasionadas pelo momento, e possibilitar uma melhor 

experiência educativa para professores(as) e estudantes com a Educação Ambiental. 

 

2.9 Referências 

PÉREZ, Carmen Lúcia Vidal; BARBOZA, Nathália Fonseca da Silva; GARCIA, Vânia Baptista. 

Ressignificando o fracasso escolar: da dificuldade de aprendizagem à injustiça cognitiva – ensinar e aprender 

com artes. Revista Interinstitucional Artes de Educar. Rio de Janeiro, V. 7, N.2, p. 1134-1147 mai-ago de 

2021: “Dossiê História das Mulheres e Educação”. 

 

PESSOA, Helen Moura. Cartografia dos movimentos de reexistências na universidade: possibilidades de 

agenciamentos da máquina desejanteambiental. 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 

Federal do Espírito Santo, Vitória, 2020. 

 

TRISTÃO, Martha. A educação ambiental na formação de professores: rede de saberes. 2 ed. São Paulo: 

Annablume; Vitória: Facitec, 2008. 

 

2.10 Avaliação do Projeto e dos Bolsistas  

A avaliação do projeto ocorrerá ao longo da fase 3, com consulta aos participantes e pesquisa nas 

taxas de aprovação nas disciplinas. 

A avaliação dos(as) bolsistas terá como critérios: assiduidade nas reuniões e ações do projeto; 

interesse e iniciativa em propor ideias criativas; colaboração na escrita do material científico 

(relatório, artigo, trabalho). 
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PROJETO DE 

ENSINO 
PLANO DE TRABALHO COM CRONOGRAMA DE EXECUÇÕES 

Formulário 

Nº 03 

 
Plano de trabalho / 

Descrição das ações* 

Cronograma de execuções 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reuniões de planejamento 

estratégico com os/as 

participantes do projeto. 

Descrição das ações:  

 Coordenadora: Agendar, 

organizar as reuniões e 

orientar as ações; 

 Bolsistas: participar e 

contribuir nas reuniões. 

     X X X X X X X 

Fase 1 – Diagnóstica:  

levantamento de dados, 

análise/identificação de 

problemas de ensino-

aprendizagem e plano de ação. 

Descrição das ações:  

 Coordenadora: orientar as 

ações; 

 Bolsistas: realizar as 

ações. 

     X   X    

Fase  2 - Desenvolvimento das 

estratégias de ensino em 

conexão com a Educação 

Ambiental. 

Descrição das ações:  

 Coordenadora: orientar o 

planejamento; agendar as 

salas/espaços para a 

realização das oficinas de 

aprendizagem. 

 Bolsistas: organizar e 

realizar as oficinas de 

aprendizagem. 

      X X  X X  
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Fase 3 – Avaliação do plano 

estratégico desenvolvido. 

Descrição das ações:  

 Coordenadora: orientar a 

consulta aos/as 

participantes do projeto; 

 Bolsistas: realizar consulta 

com os/as participantes do 

projeto e pesquisar as 

taxas de aprovação nas 

disciplinas em relação 

aos/as estudantes 

atendidos(as) pelo projeto. 

        X   X 

Socialização dos resultados. 

Descrição das ações:  

 Coordenadora: orientar a 

produção de material 

científico; 

 Bolsistas: contribuir na 

escrita do relatório final e 

produtos científicos. 

           X 

*Todas as ações serão desenvolvidas pelos(as) bolsistas com a orientação da coordenadora. 
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PROJETO 

DE ENSINO 
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS 

[Seguir orientações do Departamento de Contabilidade e Finanças] 

Formulário 

Nº 04 

 
RECURSOS HUMANOS DA UFES 

3.0 Coordenador(a) [Constar: nome completo, cargo, lotação, matrícula, carga horária dedicada ao Projeto e estímulo recebido - TIDE ou redução de carga horária] 

Helen Moura Pessoa Brandão, Professora do Magistério Superior, Departamento de Química e Física, 

matrícula UFES: 109259, carga horária dedicada ao projeto: 4h/semana. 

 

3.1 Participante(s) 

Docente(s) [Constar: nome completo, cargo, lotação, matrícula, carga horária dedicada ao Projeto e estímulo recebido - TIDE ou redução de carga horária] 

 

 

 

Discente(s) 

Este projeto pretende conseguir quatro (4) bolsas para a execução de suas atividades nas diversas 

disciplinas básicas (biologia, física, matemática e química). 

 

 

 
Técnico(s) [Constar: nome completo, cargo, lotação, matrícula e carga horária dedicada ao Projeto] 

 

 

 

3.2 Observações: 

As disciplinas que serão acompanhadas neste projeto serão presenciais, entretanto, caso haja nova 

recomendação para restrição do ensino presencial, as atividades poderão ocorrer de forma remota através 

de sala virtual do Google Classroom e grupo de conversa no aplicativo de mensagens instantâneas 

(WhatsApp). 

 

 
 

_______________________________ 
Coordenador(a) 

(assinatura) 

Data: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
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PROJETO 

DE ENSINO 
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS 

[Seguir orientações do Departamento de Contabilidade e Finanças] 

Formulário 

Nº 04.1 

 
RECURSOS MATERIAIS 

3.3 Material de consumo [listar e orçar] 

 

 

 

Subtotal: 

3.4 Material permanente[listar e orçar] 

Não existe recurso para material permanente. 

 

 

 

Subtotal: 

3.5 Serviço de terceiros [listar e orçar] 

Não existe recurso para custear este serviço. 

 

 

Subtotal: 

3.6Total geral: 

 
 

_______________________________ 
Coordenador(a) 

(assinatura) 

Data: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
  

Anexo da Resolução nº 008/2013 - CEPE 

 
Processo nº:_________________________ 
 
Fls.:__________ Rubrica:___________ 

 

 

Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo – 29075-910 – Vitória – ES – Brasil 

PROJETO 

DE ENSINO 
PARECER TÉCNICO 

Formulário 

Nº 05 

 
3.7A proposta obedece às normas previstas pelo Regulamento? (     ) Sim  /   (     ) Não. Quais? 

 

 

3.8 Observações 

 

 

 

Data: 
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PROJETO 

DE ENSINO 
DELIBERAÇÃO 

[Departamento em que está lotado o coordenador do Projeto] 

Formulário 

Nº 05.1 

 

Ata ou Resolução nº: 

 

Data: 

 
 
 

_______________________________ 
Chefe do Departamento 

(carimbo e assinatura) 
 

3.9 Parecer final 

 

 

 

 

 

Esta proposta deve conter assinatura digital do(s) envolvido(s). 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E FÍISCA 

Alto Universitário, s/nº - Guararema, Alegre - ES | CEP 29500-000. 
Telefone: (28) 3552-8912; E-mail: sud.ccens@gmail.com. 

 

 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO: “POSSIBILIDADES 

PARA O ATRAVESSAMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROCESSO DE 

ENSINO APRENDIZAGEM DAS DISCIPLINAS BÁSICAS OFERECIDAS AOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO NA UFES/ALEGRE”. 

AD REFERENDUM 

 

 

 

 

 

Alegre, 30 de março de 2022. 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que aprovo ad referendum a proposta de Projeto intitulada: 

“POSSIBILIDADES PARA O ATRAVESSAMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS DISCIPLINAS BÁSICAS OFERECIDAS 

AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA UFES/ALEGRE”, de interesse da Coordenadora 

Professora Helen Moura Pessoa Brandão, que será realizado nos meses de junho/2022 a 

dezembro/2022 na Universidade Federal do Espírito Santo/Alegre - ES, com carga horária total 

de 20h/semanais para o bolsista e carga horária total de 4h/semanais para a coordenadora, na 

modalidade presencial. A referida proposta foi assinada digitalmente, por mim, Prof. Dr. Flávio 

Mota do Couto, chefe do Departamento de Química e Física em 30/03/2022. 

 

 

FLÁVIO MOTA DO COUTO 

Chefe do Departamento de Química e Física. 

DQF/CCENS/UFES 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Origem: SABRINA LINO FURTADO

Destino: Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde - CCENS

Interessado: Diretoria de Apoio Acadêmico

Para assinatura  do formulário de inscrição (peça nº01)  e anexar o ad referendum da Representante da Câmara
Local de Graduação.
Após, tramitar para Diretoria de Apoio Acadêmico – DAA/PROGRAD/UFES, com o seguinte despacho: "Encaminha
inscrição para seleção no Edital 05/2022 PROGRAD-UFES Helen Moura Pessoa Brandão".

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
SABRINA LINO FURTADO - COLABORADOR DE EMPRESA TERCEIRIZADA
Secretaria - SEC/CCENS
Em 31/03/2022 às 17:45

DESPACHO:

FOLHA DE DESPACHO

Processo digital n°: 23068.018709/2022-04

Assunto: Programas de iniciação à docência
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE

APROVAÇÃO AD REFERENDUM

Tendo em vista que não haverá reunião da Câmara Local  em tempo hábil,

aprovo  ad  referendum  o  projeto  intitulado  “Possibilidades  para  o  atravessamento  da

Educação  Ambiental  no  processo  de  ensino-aprendizagem  das  disciplinas  básicas

oferecidas aos cursos de graduação na UFES/Alegre”, coordenado pela professora  Helen

Moura  Pessoa  Brandão,  a  ser  submetido  no  edital  Prograd  nº  05/2022  –  PROGRAMA

INSTITUCIONAL  DE  APOIO  ACADÊMICO  (PIAA),  conforme  processo  digital  nº

23068.018709/2022-04. 

Alegre, 01 de abril de 2022. 

TAÍS CRISTINA BASTOS SOARES 
Presidente da Câmara Local de Graduação 

Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde, da Universidade Federal do Espírito Santo
Alto Universitário, SNº, Caixa Postal 16, Alegre – ES, CEP: 29.500-000 – Tel. +55 (28) 3552 8912

Sítio eletrônico: www.alegre.ufes.br
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PROTOCOLO DE ASSINATURA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Origem: Diretor do Centro de Ciências Exatas Naturais e Saúde

Destino: Diretoria de Apoio Acadêmico - DAA/PROGRAD

Interessado: Diretoria de Apoio Acadêmico

Encaminha inscrição para seleção no Edital 05/2022 PROGRAD-UFES Helen Moura Pessoa Brandão.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
TAIS CRISTINA BASTOS SOARES - SIAPE 1546219
Diretor do Centro de Ciências Exatas Naturais e Saúde
Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde - CCENS
Em 01/04/2022 às 09:42

DESPACHO:

FOLHA DE DESPACHO

Processo digital n°: 23068.018709/2022-04

Assunto: Programas de iniciação à docência
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Origem: Diretoria de Apoio Acadêmico - DAA/PROGRAD

Destino: PATRICIA HELMER FALCAO

Interessado: Diretoria de Apoio Acadêmico

Mero encaminhamento.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
PATRICIA HELMER FALCAO - SIAPE 1569993
Diretoria de Apoio Acadêmico - DAA/PROGRAD
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DESPACHO:

FOLHA DE DESPACHO
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