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OFÍCIO CIRCULAR Nº 06/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
   Vitória, 30 de março de 2021. 

 
 

Aos(às) diretores(as) de Centro  

Aos(às) coordenadores(as) de Colegiados de Cursos de Graduação  

 

Assunto: antecipação de feriado e reorganização das atividades letivas 

  
Prezadas/os diretoras/es e coordenadoras/es, 

Considerando a decisão da Administração Central de transferir o feriado de 8 de 

setembro de 2021 para 1º de abril de 2021; 

Considerando a autorização conferida pela Lei 14.040, de 8 de agosto de 2020, de 

reorganização dos calendários acadêmicos; 

Informamos que as atividades letivas dos cursos de graduação da Universidade Federal 

do Espírito Santo, previstas para acontecer no dia 1º de abril de 2021 nos campus de Goiabeiras 

e Maruípe, poderão, em diálogo com os/as discentes, ser reorganizadas pelos docentes. Essa 

reorganização precisará levar em conta, conforme previsto nos planos de ensino, a carga 

horária e os conhecimentos a serem ensinados e aprendidos nas disciplinas. 

Desejamos que a Páscoa renove nossas esperanças para que possamos construir 

coletivamente uma memória de futuro alicerçada na justiça social e na solidariedade. 

Solicitamos ampla divulgação deste Ofício. 

 

Atenciosamente, 
 

  
Profa. Dra. 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/166188?tipoArquivo=O

http://www.prograd.ufes.br/


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 30/03/2021 às 09:43

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/166188?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/166188?tipoArquivo=O


