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OFÍCIO CIRCULAR Nº 5/2022/GABINETE/PROGRAD/UFES 

 
Vitória, 1º de fevereiro de 2021. 

 
 
Às(Aos) Diretoras(es) de Centro 
Às(Aos) Coordenadoras(es) de Curso de Graduação 
 
 
 
 
Assunto: Orienta a oferta de disciplinas para o primeiro semestre letivo de 2022. 

 

Prezadas(os) diretoras(es) e coordenadoras(es), 

Em primeiro lugar, gostaríamos de desejar um bom recomeço e que todas e 

todos permaneçam com saúde! 

CONSIDERANDO o Boletim do Comitê Operativo Emergencial, datado de 25 de 

janeiro de 2022; 

CONSIDERANDO que esse Comitê recomendou, em 14 de dezembro, de 2021, a 

possibilidade de avanço para a Fase 4; 

CONSIDERANDO que o período de oferta de disciplinas para o primeiro semestre 

de 2022 tem início no dia 7 de fevereiro de 2022; 

CONSIDERANDO a necessidade de a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 

orientar sobre a oferta de disciplinas; 

CONSIDERANDO as Resoluções n.º 31 e 34/2021, do Conselho Universitário; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa da Prograd n.º 1, de 1º de fevereiro de 

2022; 
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As Coordenações dos cursos de graduação, ao solicitar as disciplinas e turmas 

que serão ofertadas no primeiro semestre de 2022, e os Departamentos, ao atender as 

solicitações de oferta dos Colegiados, deverão observar o descrito na sequência: 

as disciplinas teóricas serão ofertadas em formato Earte; 

as disciplinas teórico-práticas em formato híbrido; 

as disciplinas práticas e os estágios curriculares obrigatórios em formato remoto, 

presencial ou híbrido. 

Na oferta das disciplinas teórico-práticas e práticas, será necessário observar os 

protocolos de biossegurança de modo a proporcionar a preservação da saúde dos 

envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem. 

Havendo diminuição dos índices de contaminação pela variante Ômicron e 

mantendo-se a orientação do COE/Ufes de migração para a Fase 4 do Plano de 

Contingência da Ufes no primeiro semestre de 2022 e a sua aprovação pelo Conselho 

Universitário, a Prograd criará as condições que se fizerem necessárias para a revisão 

das ofertas antes do período de matrícula obrigatória (primeira etapa). Em caso de 

permanência na Fase 3, também serão encaminhadas orientações adicionais. 

Solicitamos às(aos) diretoras e diretores que notifiquem às chefias dos 

Departamentos do constante neste Ofício. 

Atenciosamente. 

 

Profa. Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo 
Pró-Reitora de Graduação - Ufes 
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