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OFÍCIO CIRCULAR Nº 07/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
   Vitória, 31 de março de 2021. 

 
 

Às/aos diretoras(es) de Centro  

Às/aos coordenadoras(es) de Colegiados de Cursos de Graduação  

 

Assunto: Seminário Estágios nos cursos de graduação da Ufes. 

  

Prezadas/os diretoras/es e coordenadoras/es, 

  

cumprimentando-as/os cordialmente, conforme escrito no Ofício nº 03/2021-

CCG/Prograd/Ufes, de 10 de março de 2021, encaminhamos orientações para participação 

no Seminário Estágios nos cursos de graduação da Ufes. 

Em anexo, enviamos a programação completa do evento. Solicitamos aos Centros 

de Ensino que, ainda, não indicaram representantes para participar das Sessões Diálogos sobre 

as propostas de resoluções: proposições das Câmaras Locais de Graduação, que o façam, pois 

precisamos finalizar a organização das duas sessões. 

  

Para participação nas atividades que ocorrerão no dia 19 de abril, de 9 às 12h 

- Para participação nessa atividade, não será necessária a realização de inscrição. 

Essa atividade será aberta a todas e todos com transmissão on-line pelo canal UfesOficial, no 

Youtube. 

  

Para participação nas sessões que ocorrerão nos dias 19 e 20/4, nos horários de 

14h e 9h, respectivamente  

- Considerando o limite de pessoas imposto pela plataforma que será utilizada, é 

necessária a realização de inscrição por meio do formulário que pode ser acessado no endereço 

https://forms.gle/ebc8mf6ToD7vF6Gp8. 

- Cada Centro de ensino terá 7 (sete) vagas para participação nas sessões. A 

distribuição dessas vagas será feita nos centros e poderão participar docentes, técnicos 

administrativos e discentes. 
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-   A inscrição acontecerá no período de 5 a 10 de abril de 2021. 

- Os representantes indicados pelos centros para compor as sessões, como 

expositores das discussões ocorridas nas câmaras locais e nas coordenações de estágios, não 

precisarão efetuar inscrição. 

  

Esperamos que o evento contribua para o aprimoramento da política de estágio na 

Ufes. Agradecemos o apoio e estamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas, que 

podem ser encaminhadas para o e-mail eventos.prograd@ufes.br. 

 

Atenciosamente, 
 

  
Profa. Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo 

Pró-Reitora de Graduação 
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