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OFÍCIO CIRCULAR Nº 09/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
   Vitória, 20 de abril de 2021. 

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

 

Assunto:  Programa de Mobilidade Virtual em Rede IFES (Promover IFES). 

  
Prezadas/os diretoras/es e coordenadoras/es, 

O Programa de Mobilidade Virtual em Rede IFES (Promover IFES) foi realizado, 

inicialmente, como piloto por quatro universidades do sistema federal de ensino: 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  

Ele tem como objetivo possibilitar a mobilidade acadêmica virtual de estudantes 

das instituições participantes do Programa. Sendo assim, cada instituição oferta, nos cursos de 

graduação, vagas em disciplinas que podem ser cursadas por estudantes regularmente 

matriculados nas suas instituições de ensino de origem.  

Todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação em uma 

das universidades participantes podem se inscrever no Programa para a seleção. 

No ano de 2021, a Universidade Federal do Espírito Santo aderiu ao Programa e 

poderá participar do próximo Edital com ofertas de vagas em disciplinas no primeiro semestre 

de 2021.  

Para efetivação da adesão, é necessária a participação dos colegiados de cursos na 

disponibilização de vagas em disciplinas que já fazem parte da oferta regular dos cursos. Essas 

vagas serão ocupadas por estudantes de outras instituições que se inscreverem nas 

disciplinas. A definição do quantitativo de vagas nas disciplinas ficará a cargo dos colegiados. 

Tendo em vista a exiguidade do prazo (5 de maio de 2021), para efetivarmos a 

nossa participação, solicitamos que os Colegiados respondam a este ofício, impreterivelmente, 
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até o dia 26/04/2021, preenchendo o Anexo I com a seguintes informações: Adesão ao 

Programa; nomes e códigos das disciplinas que poderão ser ofertadas e número de vagas que 

poderão ser disponibilizadas. 

Aproveitamos para convidar as/os coordenadoras/es para a reunião que ocorrerá 

no dia 26 de abril de 2021, às 10h, para tratar sobre o Programa. O link para acesso é: 

https://meet.google.com/tys-xovn-jpg. 

Esperamos que o Programa se torne mais um mecanismo de integração do sistema 

de ensino superior, proporcionando maior interação entre as instituições do sistema federal 

de ensino. 

 Atenciosamente, 

 

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

Adesão ao Programa PROMOVER 

 

Semestre 2021/1 

 

 

Nome do Curso: 

 

Nome do Coordenador do Curso: 

 

Adesão: (  ) SIM       (  ) NÃO 

 

Cód. Nome da disciplina CH Ementa Horário 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Assinatura do Coordenador do Curso 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/176413?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 20/04/2021 às 18:50

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/176413?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/176413?tipoArquivo=O


