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OFÍCIO CIRCULAR Nº 25/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
   Vitória, 19 de agosto de 2021. 

 
 
Às/aos Diretoras(es) dos Centros de Ensino  
Às/aos Coordenadoras(es) de Curso  
Universidade Federal do Espírito Santo 
 
Assunto: prorrogação do período de oferta de disciplinas. 

  
Prezadas/os diretoras/es e coordenadoras/es, 

 
cumprimentando-as/os cordialmente, informo a prorrogação do período de oferta de 

disciplinas, conforme  discriminado no Quadro 1: 
 

Quadro 1 – Ajustes nos períodos de ofertas de disciplinas para o 2º semestre de 2021 

Responsável Período Atividade 

Colegiados 23/08/2021 a 

03/09/2021 

 

Envio da solicitação de oferta de 

disciplinas para o semestre 2021/2, com 

os horários e números de vagas, aos 

departamentos, para validação. 

Departamentos 04/09 a 11/09/2021 

 

Período para os departamentos 

responderem aos colegiados dos cursos 

de graduação sobre a oferta de 

disciplinas para o semestre letivo 2021/2. 

Colegiados e 

Departamentos 

14/09 

 

Prazo final para tramitação de todos os 

registros de oferta de disciplinas. 

Colegiados 20 e 21/09/2021 Composição e digitação de grupos de 
horários.  

 
O ajuste se justifica mediante o fato de as ofertas, conforme Calendário Acadêmico, 

terem início em 23/09/2021, portanto, antes da decisão do Conselho Universitário acerca da 
permanência na Fase 2 ou da mudança para a Fase 3, ambas previstas no Plano de Contingência 
da Ufes. 
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A permanência ou a mudança de Fase tem impacto direto sobre a oferta de disciplinas 
e, desse modo, a prorrogação dos períodos de oferta evitará duplo esforço das coordenações 
de curso e dos chefes dos departamentos na realização dessa atividade.  
  

Solicitamos ampla divulgação. 
 
Atenciosamente, 

  

 

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