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OFÍCIO CIRCULAR Nº 4/2022/GABINETE/PROGRAD/UFES 
Vitória, 31 de janeiro de 2021. 

 
Ao Diretor do Centro de Ciências Exatas 
À Diretora do Centro de Ciências Humanas e Naturais 
À Diretora do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 
Ao Diretor do Centro de Ciências da Saúde 
Ao Diretor do Centro Tecnológico 
À Diretora do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias 
À Diretora do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde 
 
 
Assunto: Solicitação de correção de informações no ExCAD, a fim de viabilizar a emissão de 
diplomas digitais. 
 

Senhores(as) diretores(as), 

Solicitamos a V. S.as que informem, até amanhã, dia 1º de fevereiro de 2022, a titulação 

dos docentes cujo cadastro de seus dados foi realizado no sistema ExCAD e que estão 

relacionados no anexo a esta circular. Nos casos específicos em que o nome do docente consta 

como “NÃO INFORMADO”, também será necessário informar esse dado. 

Destacamos a urgência desta demanda, sem a qual não será possível a implementação do 

diploma digital, uma vez que as informações de titulação dos docentes, juntamente com outras 

informações de cunho acadêmico, devem ser enviadas ao MEC para a expedição dos diplomas 

digitais. 

Por fim, recomendamos que sempre seja incluída a informação sobre a titulação dos 

docentes no ExCAD, bem como demais informações passíveis de serem inseridas no sistema, a 

fim de evitar problemas similares no futuro. 

 

Atenciosamente, 

CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO 
Pró-Reitora de Graduação 

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/350327?tipoArquivo=O

http://www.prograd.ufes.br/
rafael
Máquina de escrever
CCAE: Documento avulso nº 23068.004631/2022-32
CCE: Documento avulso nº 23068.004632/2022-87
CCENS: Documento avulso nº 23068.004633/2022-21
CCHN: Documento avulso nº 23068.004634/2022-76
CCJE: Documento avulso nº 23068.004635/2022-11
CCS: Documento avulso nº 23068.004636/2022-65
CT: Documento avulso nº 23068.004637/2022-18



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO - SIAPE 2204350
Pró-Reitor de Graduação
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD
Em 31/01/2022 às 11:22

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/350327?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/350327?tipoArquivo=O


