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OFÍCIO CIRCULAR Nº 41/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
  

 
Vitória, 1° de outubro de 2021. 

 

Às Direções de Centro 

Às/aos Coordenadoras(es) dos Cursos de Graduação 

 
 

Assunto:  Programa de Mobilidade Virtual em Rede IFES (Promover IFES) – 2021.2. 

  
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).  

A segunda versão, que ocorreu no primeiro semestre de 2021 envolveu 12 IFES. As 

experiências exitosas das versões anteriores motivaram as IFES a manterem o programa 

para este segundo semestre de 2021. 

O programa tem como objetivo possibilitar a mobilidade acadêmica virtual de 

estudantes das instituições participantes. 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.  

A Universidade Federal do Espírito Santo aderiu ao Programa, participou do edital 

do primeiro semestre de 2021 e participará do próximo edital com oferta de vagas em 

disciplinas para o segundo semestre de 2021.  

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

dos departamentos na disponibilização de vagas em disciplinas que já fazem parte da 

oferta regular dos cursos. Essas vagas serão ocupadas por estudantes de outras instituições 
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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 para efetivarmos a nossa participação, 

solicitamos que os Colegiados respondam a este ofício, impreterivelmente, até o dia 

05/10/2021, preenchendo o Anexo I com a seguintes informações:  

Adesão ao Programa;  

Nomes e códigos das disciplinas que poderão ser ofertadas; 

Número das turmas; 

Número de vagas que poderão ser disponibilizadas.  

O envio o Anexo I preenchido deverá será feito para o e-mail 

promover.ifes@ufes.br. 

Pela não sincronia do cronograma do Edital do programa com nosso calendário, 

para esta versão, os colegiados e secretarias acadêmicas precisarão ter mais protagonismo 

no processo, para que possamos cumprir nossos compromissos com as/os estudantes de 

outras IFES que escolherem cursar nossas disciplinas.  

Essas/es estudantes serão cadastradas/os no sistema até dia 02/11/2021 e deverão 

ser matriculadas/os pelas secretarias acadêmicas e/ou coordenadores até dia 05/11/2021. 

Lembrando que o sistema estará aberto para matrícula para acomodação dos finalistas do 

ensino híbrido. 

A participação no Programa implicará concordância com o estabelecido neste ofício 

no que diz respeito aos prazos e à matrícula das/os estudantes das instituições parceiras. É 

importante informar que a Ufes não tem gestão sobre os prazos estabelecidos. 

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 – Ufes 
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Anexo I 

Adesão ao Programa PROMOVER 

  

Semestre 2021/2 

  

  

Nome do Curso: 

Nome do/a Coordenador/a do Curso: 

Adesão: (  ) SIM       (  ) NÃO 

  
Cód. Nome da 

disciplina 

Turma CH Ementa Horário N.o de 

vagas 

             

             

             

             

             

  

  

Assinatura do/a Coordenador/a do Curso 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
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CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO - SIAPE 2204350
Pró-Reitor de Graduação
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD
Em 01/10/2021 às 11:09
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