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OFÍCIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
 Vitória, 02 de agosto de 2021. 

 
Aos/Às Diretores/as dos Centros de Ensino: 

CAR, CCAE, CCE, CCENS, CCHN, CCJE, CCS, CE, CEFD, CEUNES, CT 

 
 
 
Assunto: Divulgação do Encontro Pedagógico sobre Acesso e Permanência de Estudantes com 

deficiência na Ufespara Coordenadores de Curso - 2021/1 

 
 
Prezados (as) diretores (as), 
 
cumprimentando-os(as) cordialmente, encaminhamos informações sobre a realização de 

Encontros Formativos para Coordenadoresde Curso, tematizando as políticas de inclusão para 

pessoas com deficiência na Universidade Federal do Espírito Santo, evento promovido pela 

Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico/Prograd em parceria com o Núcleo de Acessibilidade 

da Ufes (Naufes): 

 

1. Destacamos, com essa realização, a organização depossibilidades para o 

planejamento e desenvolvimento de ações relacionadas ao ingresso, ao acesso e à 

permanência da pessoa com deficiência na Ufes e a promoção de uma educação de qualidade. 

2. Ressaltamos o objetivo de colaborar e promover continuamente o 

desenvolvimento dos servidores da Ufes, conforme o Plano de Desenvolvimento de Pessoas 

(PDP). 

3. Solicitamos ampla divulgação entre os(as) Coordenadores(as) de curso, do 

evento virtual (que ocorrerá via Google Meet) em parceria com o Naufes. As informações 

específicas do Encontro serão enviadas posteriormente, conforme descrição abaixo: 
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Evento Público alvo Data Tema 

Acesso e Permanência de 
Estudantes com Deficiência 

 

Coordenadores(as) 
de curso 

25 de agosto – 10 
às 12 h 

Políticas e Ações da 
Ufes para a 

acessibilidade de 
estudantes com 

deficiência 

 
 

 
 Atenciosamente, 

 
 
 

Professora Drª Cláudia Maria Mendes Gontijo  
Pró-Reitora de Graduação  

Universidade Federal do Espírito Santo 
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