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OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
 
 

Vitória, 3 de novembro de 2021. 
 

Às/Aos Diretoras/es dos Centros de Ensino 

 

Assunto: Prorrogação de prazo e instruções para inclusão de vídeos no sítio eletrônico da 

Mostra de Profissões 2021. 

 
 

Prezadas/os diretoras/es, 

Considerando o decurso do prazo estabelecido para inclusão dos vídeos dos cursos 

no sítio eletrônico da Mostra de Profissões 2021 e a impossibilidade de fazê-lo até então, 

informamos sua prorrogação até o dia 8 de novembro de 2021. 

A fim de realizar a inclusão dos vídeos, o responsável pela tarefa deverá acessar o 

endereço eletrônico https://scufes.org/profissoes/ e informar o código de acesso do curso. 

Após a inserção, a plataforma mostrará informações sobre o curso, as quais deverão ser 

verificadas, e, ao final, o campo para envio do vídeo selecionado. 

O procedimento deverá ser repetido para cada curso, utilizando seu respectivo 

código de acesso, que encaminhamos no documento anexo a esta circular e também por 

correio eletrônico. 

Atenciosamente, 

 

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