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OFÍCIO CIRCULAR Nº 16/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  

   Vitória, 24 de maio de 2021. 
 
 
Às/aos diretoras(es) de Centro  
Às/aos coordenadoras/es de curso 
Às/aos Chefes de Secretaria Única de Graduação 
 
Assunto: Orientações para renovação dos Planos de Trabalho de disciplinas apensadas aos 
Projetos Pedagógicos de Curso no semestre especial 2020/1 e 2020/2. 
 
 
Prezadas/os diretoras/es e coordenadoras/es, 

  
desejando saúde, encaminhamos orientações para a renovação dos Planos de 

Trabalho de disciplinas apensadas aos PPCs no semestre especial 2020/1 e 2020/2 a serem 
ofertadas novamente no semestre 2021/1. 

Informamos que, caso não haja alteração no Plano de Trabalho aprovado e apensado 
ao PPC no semestre especial 2020/1 e 2020/2, não será necessária nova análise pela Diretoria 
de Desenvolvimento Pedagógico (DDP/Prograd), sendo suficiente que o Colegiado de curso 
encaminhe um ofício via Protocolo Ufes, solicitando a renovação do Plano de Trabalho. 

No ofício deverá ser informada a disciplina a ser renovada e o número do Documento 
avulso tramitado para a DDP/Prograd referente ao semestre especial 2020/1 ou 2020/21. 

Ressaltamos que os planos de trabalho deverão ser aprovados na Câmara 
Departamental e inseridos no Portal do Professor, conforme realizado semestralmente. 

 

Atenciosamente, 

 
1 Sugestão: "Solicito a renovação dos planos de trabalho das disciplinas (nome das disciplinas) para o semestre 

especial 2021/1, aprovadas no documento avulso n. (n. do doc. avulso).” 
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