
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

 

PORTARIA NORMATIVA

A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO
de suas atribuições legais e estatutárias
e considerando o disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019 e na Portaria 
Reitoria/Ufes nº 658, de 27 de novembro de 2020,

Art. 1º.  Revogar, na forma do Anexo I, os atos normativos: 

I - já revogados tacitamente por outro ato cuja matéria seja idêntica e posterior;

II - cujos efeitos tenham se exaurido no tempo;

III - vigentes, cuja necessidade ou significado não pôde ser identificado; 

IV - cujos efeitos não sejam aplicáveis ao contexto atual 

V - cuja matéria já está estabelecida em ato(s) de competência de autoridade/instância 
diversa. 

 

Art. 2º.  Esta portaria entra em vigor em 

 

 

Profa. Dr

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

NORMATIVA/PROGRAD/UFES Nº 2, DE 20 DE ABRIL

 

Revogação de atos normativos para 
cumprimento ao disposto no Decreto nº 
10.139, de 28 de novembro de 2019. 

 

 

REITORA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
as atribuições legais e estatutárias, como presidente da Câmara Central de Graduação

e considerando o disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019 e na Portaria 
Reitoria/Ufes nº 658, de 27 de novembro de 2020, 

 

 

RESOLVE: 

 

Revogar, na forma do Anexo I, os atos normativos:  

s tacitamente por outro ato cuja matéria seja idêntica e posterior;

cujos efeitos tenham se exaurido no tempo; 

vigentes, cuja necessidade ou significado não pôde ser identificado; 

cujos efeitos não sejam aplicáveis ao contexto atual da Universidade; ou

cuja matéria já está estabelecida em ato(s) de competência de autoridade/instância 

Esta portaria entra em vigor em 27 de abril de 2022. 

Profa. Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo 

Pró-Reitora de Graduação – Ufes 

 

 

ABRIL DE 2022. 

Revogação de atos normativos para 
ao disposto no Decreto nº 

10.139, de 28 de novembro de 2019.  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso 
, como presidente da Câmara Central de Graduação 

e considerando o disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019 e na Portaria 

s tacitamente por outro ato cuja matéria seja idêntica e posterior; 

vigentes, cuja necessidade ou significado não pôde ser identificado;  

da Universidade; ou 

cuja matéria já está estabelecida em ato(s) de competência de autoridade/instância 

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/453401?tipoArquivo=O
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Nº ESPÉCIE DE ATO DATA 

8 
Instrução 

Normativa 
21/11/2005 

9 
Instrução 

Normativa 
02/12/2005 

3 
Instrução 

Normativa 
12/01/2006 

2 
Instrução 

Normativa 
30/07/2007 

1 
Instrução 

Normativa 
02/02/2011 

1 
Instrução 

Normativa 
21/08/2012 

14 
Instrução 

Normativa 
06/06/2014 
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ANEXO I 

ATOS NORMATIVOS REVOGADOS 

EMITENTE ASSUNTO 

Prograd 
Define procedimentos para a assinatura de Convênios, Termos de 
Compromisso, Termos Aditivos com relação a Estágios Obrigatórios e 
Não-Obrigatórios.  

Prograd 
Dispõe sobre princípios reguladores para o desenvolvimento de 
estágio não obrigatório dos cursos de graduação e dá outras 
providências.  

Prograd 
Dispõe sobre a assinatura de Convênios, Termos de Compromisso e de 
Termos Aditivos para o desenvolvimento de estágio de alunos da pós
graduação.  

Prograd 
Revoga a Instrução Normativa Nº 1/2006 e a Instrução Normativa Nº 
4/2006 e estabelece procedimentos para o Estágio Supervisionado não 
obrigatório no âmbito da UFES e dá outras providências.

Prograd 
Normatiza a situação de trancamento de matrícula para alunos 
ingressantes (calouros). 

Prograd Normatiza prazo para retificação de nota para alunos dos cursos de 
graduação da UFES. 

Prograd 
Normatiza as solicitações de antecipação de colação de grau em cursos 
de graduação da Ufes. 
 

Define procedimentos para a assinatura de Convênios, Termos de 
Compromisso, Termos Aditivos com relação a Estágios Obrigatórios e 

Dispõe sobre princípios reguladores para o desenvolvimento de 
estágio não obrigatório dos cursos de graduação e dá outras 

de Convênios, Termos de Compromisso e de 
Termos Aditivos para o desenvolvimento de estágio de alunos da pós-

Revoga a Instrução Normativa Nº 1/2006 e a Instrução Normativa Nº 
mentos para o Estágio Supervisionado não 

obrigatório no âmbito da UFES e dá outras providências. 

Normatiza a situação de trancamento de matrícula para alunos 

Normatiza prazo para retificação de nota para alunos dos cursos de 

Normatiza as solicitações de antecipação de colação de grau em cursos 

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/453401?tipoArquivo=O



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

 

Legenda: Prograd – Pró-Reitoria de Graduação

 

1 
Instrução 

Normativa 
21/02/2017 

2 
Instrução 

Normativa 
01/06/2017 

1 
Instrução 

Normativa 
11/05/2018 

1 
Instrução 

Normativa 
13/09/2019 

1 
Instrução 

Normativa 
30/03/2021 
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Prograd 
Normatiza as diretrizes para elaboração de planos de ensino no 
âmbito da UFES. 

Prograd 
Normatiza procedimento para acompanhamento do desempenho 
acadêmico, bem como dos processos de desligamento dos estud
de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo.

Prograd 
Normatiza procedimento para acompanhamento do desempenho 
acadêmico, bem como dos processos de desligamento dos estudantes 
de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo.

Prograd 
Normatiza procedimento para acompanhamento do desempenho 
acadêmico, bem como os processos de desligamento dos estudantes 
de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo.

Prograd Regulamenta o TCC e equivalentes de forma não presencial durante o 
Earte nos cursos de Graduação da UFES. 

Normatiza as diretrizes para elaboração de planos de ensino no 

Normatiza procedimento para acompanhamento do desempenho 
acadêmico, bem como dos processos de desligamento dos estudantes 
de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Normatiza procedimento para acompanhamento do desempenho 
acadêmico, bem como dos processos de desligamento dos estudantes 

ederal do Espírito Santo. 

Normatiza procedimento para acompanhamento do desempenho 
acadêmico, bem como os processos de desligamento dos estudantes 
de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Regulamenta o TCC e equivalentes de forma não presencial durante o 
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