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OFÍCIO CIRCULAR Nº 24/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
   Vitória, 11 de agosto de 2021. 

 
 
Às/aos Diretoras(es) dos Centros de Ensino 
Às/aos Coordenadoras/es integrantes da Comissão Mostra de Profissões 2021 
Universidade Federal do Espírito Santo 
 
Assunto:  Mostra de Profissões 2021. 
  
Prezadas/os diretoras/es, corrdenadoras/es, 
 

estimamos que estejam bem e com saúde, assim como seus familiares! 

Neste ano, será realizada a Mostra de Profissões 2021 no formato online com a 

perspectiva de continuar a garantir a segurança e a saúde de toda a comunidade universitária e 

daqueles que venham a participar das atividades. 

Nesse sentido, é importante lembrar que a Mostra de Profissões teve início no ano de 

2016, como uma das ações da política de acesso à universidade. Assim, esse evento visa a 

mostrar, para estudantes de escolas públicas e privadas, os cursos e atividades desenvolvidas 

pelos estudantes da Ufes. 

A participação das direções dos Centros de Ensino, das coordenações de colegiados, dos 

docentes e dos discentes na organização da Mostra de Profissões sempre foi essencial e se 

torna um imperativo neste ano, tendo em vista o formato que será adotado.  

Para organização da Mostra de Profissões 2021, organizamos uma Comissão Central 

com a participação de representantes dos Centros de Ensino, conforme solicitado por meio do 

Ofício Circular nº 19, de 27 de maio de 2021. É necessário salientar que a indicação desses 

representantes é muito importante para a articulação das ações no âmbito dos Centros de 

Ensino. Dessa forma, os Centros que ainda não definiram o representante é imprescindível que 

o faça, conforme solicitado no referido ofício. 

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/246901?tipoArquivo=O



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

 

 
Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário de Goiabeiras – 29075-910 – Vitória – ES – Brasil 

Site: www.prograd.ufes.br 
 

Essa Comissão já realizou duas reuniões e discutiu, em diálogo com a Comissão 

constituída no âmbito da Reitoria responsável pela organização da Semana do Conhecimento, a 

organização do evento.  

Para sistematização das atividades de cada Centro, orientamos às direções a convocar 

uma reunião da Câmara Local de Graduação para tratar do assunto e, também, para constituir 

uma Comissão para acompanhar e orientar as atividades no âmbito das unidades acadêmicas.  

Como mencionado, a Mostra será realizada, em formato online, no período de 29 de 

novembro a 3 de dezembro de 2021. Ela terá como objetivos centrais: 

 

• apresentar os Centros de Ensino e cursos da Universidade Federal do Espírito Santo para 

a comunidade externa, especialmente estudantes de escolas públicas; 

• sistematizar, por meio de material audiovisual, as principais características dos cursos 

ofertados pela Ufes, suas ações e o perfil dos profissionais formados. 

• auxiliar estudantes do Ensino Médio no esclarecimento de dúvidas quanto à primeira 

escolha profissional e incentivá-los a conhecer os cursos ofertados pela Ufes. 

 

Quanto aos procedimentos a serem adotados para a construção da Mostra, cada Centro 

de Ensino organizará e produzirá o material que será divulgado na Mostra de Profissões 2021. 

Dentre as opções a serem disponibilizadas, poderão ser confeccionados vídeos (com 

depoimentos de coordenadores de curso, professores e estudantes), podcasts (dos Diretores de 

Centro e/ou Coordenadores de Curso) e/ou portfólio digitais (com fotos da instituição e ou ações 

realizadas).  

Cada vídeo e/ou podcast deverá ter duração de, no máximo, 5 minutos e ser 

disponibilizado por cada Centro de Ensino, conforme formato e programação estabelecida pela 

Prograd e pela Comissão da Ufes responsável pela organização da Semana do Conhecimento. Os 

Centros de Ensino poderão produzir materiais relacionados a cada curso ou em um único 

material (vídeos, podcast e portfólio), contemplando informações sobre os cursos ofertados. 
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Finalmente, é necessário esclarecer que as informações técnicas para produção dos 

vídeos serão encaminhadas posteriormente juntamente com a definição da data de envio dos 

materiais para postagem no site que será utilizado. 

 

Atenciosamente, 

  

 

 

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