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OFÍCIO CIRCULAR Nº 04/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
   Vitória, 09 de março de 2021. 

 
 
 
Às diretoras e aos diretores de Centros,  
Às coordenadoras e aos coordenadores de Curso 

 
 

 
Assunto: Relatório de Gestão da Pró-Reitoria de Graduação 
 
 
 
Prezadas/os diretoras/es, coordenadoras/es, 
 

  
encaminhamos, em anexo, o Relatório de Gestão da Pró-Reitoria de Graduação 

(Prograd) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – Exercício 2020. Ele tem 
como objetivo socializar as ações da Prograd. Também tem como finalidade incentivar 
reflexões acerca do ensino de graduação na Ufes, podendo ser um instrumento que 
colabora na gestão dos cursos no âmbito dos Centros de Ensino. 

A pandemia trouxe uma série de desafios para as instituições de ensino 
superior. Acreditamos que a Administração Central e a Prograd, em parceria com as 
unidades acadêmicas, a Câmara Central de Graduação e as Câmaras Locais, 
conseguiram construir alternativas para a continuidade do ensino na Ufes. 

Os desafios ainda continuam no ano de 2021 e, dessa forma, esperamos que as 
experiências relatadas contribuam para o constante aprimoramento das ações 
adotadas, assim como para fortalecer nossos princípios em defesa de uma educação 
superior pública, gratuita e presencial.  

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Profª Drª Cláudia Maria Mendes Gontijo 
Pró-Reitora de Graduação 
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