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Você está iniciando a Licenciatura em Filosofia EaD. Vi-
sando um melhor aproveitamento no curso, é importante 
que você compreenda que a Educação a Distância (EaD) 
é uma modalidade de educação que tem características 
próprias e que existe um vasto conhecimento acumulado 
a partir de pesquisas nessa área. 

Você vai conhecer mais sobre EaD nas disciplinas 
EAD 1 e EAD 2 do primeiro período do curso.

Neste manual, você encontra informações sobre:

•	 a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Centro 
de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), o Departamento 
de Filosofia e a Secretaria de Ensino a Distância (SEAD). 

•	 informações gerais sobre a Licenciatura em Filosofia EaD; 
•	 sobre o funcionamento do curso;  
•	 orientações que você precisa saber para ter um melhor 

aproveitamento no curso.

Solicitamos que a leitura deste manual seja sempre re-
tomada para o esclarecimento de possíveis dúvidas que 
possam surgir ao longo do seu estudo. Quanto às infor-
mações que não foram aqui contempladas, você deverá 
buscá-las no ambiente virtual de aprendizagem e também 
com seu tutor.

Lembramos que nenhuma das temáticas apresentadas se 
esgota aqui, por isso a participação de todos nas diferentes 
atividades propostas, tanto presenciais como a distância, 
são essenciais para o êxito do curso.

Não se esqueça de manter-se atualizado através 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que é 
muito importante para o sucesso dos seus estudos!

Bons estudos!
Equipe da SEAD

CARO ESTUDANTE
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CONHEÇA A SUA UNIVERSIDADE

A Universidade Federal do Espírito San-
to (Ufes) é a única Universidade Federal 
dentre as demais Instituições de Ensino 
Superior do Estado. O professor Reinal-
do Centoducatte é o atual Reitor.

A Ufes é uma instituição autárquica 
vinculada ao Ministério da Educação 
(MEC), com autonomia didático-cien-
tífica, administrativa e de gestão fi-
nanceira e patrimonial, e que atua com 
base no princípio da indissociabilidade 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 
com vocação para atuar em todas as 
áreas do saber.

A Ufes surgiu a partir de uma Institui-
ção Estadual denominada Universidade 
do Espírito Santo, fundada em 5 de 
maio de 1954 pelo então governador 
Jones dos Santos Neves. A federalização 
ocorreu em 30 de janeiro de 1961, por 
meio do ato administrativo do então 

Presidente da República Juscelino Ku-
bitschek. Possui quatro campi univer-
sitários – em Goiabeiras e Maruípe, na 
capital; e nos municípios de Alegre, no 
sul do Estado; e São Mateus, no norte 
capixaba – com uma área territorial total 
de 4,3 milhões de metros quadrados. Sua 
infraestrutura física global é de 298.835 
mil metros quadrados de área construída.

A Ufes oferece 101 cursos de graduação, 
com um total de 5.157 vagas anuais. 
Na pós-graduação possui 53 cursos de 
mestrado e 22 de doutorado. Possui um 
quadro de 1.630 professores, 2.200 téc-
nico-administrativos, 19.000 estudantes 
matriculados na graduação, e 2.680 na 
pós-graduação. Sua sede administra-
tiva central está localizada no campus 
universitário de Goiabeiras, em Vitória.

Na pesquisa científica e tecnológica 
a Ufes possui cerca de 1.100 projetos 

em curso, e na extensão universitária 
desenvolve 840 projetos e programas 
com abrangência em todos os municí-
pios capixabas, contemplando cerca de 
800 mil pessoas.

A Ufes também presta diversos serviços 
ao público acadêmico e à comunidade, 
como teatro – o maior e mais moderno 
do Estado –, sala de cinema, galerias 
de arte, centro de ensino de idiomas, 
bibliotecas, planetário e observatório 
astronômico, auditórios, ginásio de es-
portes e outras instalações esportivas.

Oferece também serviços na área de 
saúde por meio do Hospital Universitá-
rio Cassiano Antonio Moraes (Hucam) 
– principal unidade pública de saúde 
do Espírito Santo – com atendimento 
em dezenas de especialidades médicas, 
sendo referência em atendimentos de 
média e alta complexidade.
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versão em preto e branco

Administração central da Ufes

Quer saber mais sobre a Ufes? Acesse WWW.UFES.BR

http://www.ufes.br
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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS

A Universidade Federal do Espírito Santo organiza-se em 
Centros, Departamentos e demais organismos de apoio 
ao ensino, à pesquisa e à extensão. Constituem unidades 
universitárias os seus onze Centros de Ensino e entre eles 
encontra-se o Centro de Ciências Humanas e Naturais 
(CCHN), o qual congrega áreas fundamentais de conhe-
cimento humano, estudando especialmente os elemen-

tos das Ciências Biológicas e Sociais. Fazem parte desta 
importante unidade universitária os Departamentos de 
Filosofia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Geogra-
fia, História, Línguas e Letras, Oceanografia, Psicologia, 
Psicologia Social e do Desenvolvimento. Quer saber mais 
sobre o Centro de Ciências Humanas e Naturais? Acesse 
WWW.CCHN.UFES.BR

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

A Licenciatura em Filosofia EaD na UFES 
está concebida em nível superior de 
graduação, conferindo ao concludente 
o grau de Licenciado em Filosofia. O 
cultivo da filosofia como disciplina fun-
damental do pensamento e da cultura 
sempre esteve presente na Universidade 
Federal do Espírito Santo através do 
ensino da disciplina ministrada em di-
versos cursos de graduação a partir da 
criação do Departamento de Filosofia 
em 1981. Em um contexto favorável à 

liberdade de pensamento, após o fim 
do regime ditatorial no Brasil, a con-
juntura política emergente permitiu à 
Universidade Federal do Espírito Santo 
gerar em 1988 o curso de graduação em 
Filosofia, que foi criado pela Resolução 
no 24/87 do Conselho Universitário, sob 
a gestão do Magnífico Reitor Prof. José 
Antônio Saadi Abi-Zaid. As habilidades 
oferecidas pelo curso presencial são o 
Bacharelado e Licenciatura plena. A du-
ração do curso é de 8 (oito) semestres, 

O Ministério da Educação e do Des-
porto reconheceu o curso de Filosofia 
ministrado pela UFES com a Portaria no 
1.545, de 27 de outubro de 1993 (cf. 
DOU, no 206, seção 1, de 28/10/1993).

Desde a sua autorização em 1988 o 
Curso de Graduação em Filosofia do 
Centro de Ciências Humanas e Natu-
rais (CCHN) da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES) vem contribuindo 
para gerar avanços nos mais diversos 

http://www.ufes.br
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campos do saber humano através do 
ensino, da pesquisa e da extensão. 

O Curso de Filosofia, em nível de gradu-
ação, nas habilitações de bacharelado 
e de licenciatura, do Departamento de 
Filosofia, busca aprofundar criticamente 
a tradição filosófica, em diálogo com as 
ciências e a sociedade atual, preparando 
para as diferentes funções hoje existen-
tes na sociedade civil, que necessitam 
de qualificada formação filosófica e hu-
manística. O curso visa ainda à inicia-
ção para a pesquisa científico-filosófica, 
buscando uma qualificação para atuar 
em várias áreas do mundo contemporâ-
neo. O Departamento de Filosofia pre-
ocupa-se em oferecer um curso que 
aprofunde questões globais relacionadas 
com a razão crítica desde seus inícios 
da Grécia antiga, estimulando em todos 
os níveis a arte de filosofar de modo a 
contribuir para o debate filosófico nos 
mais diferentes campos e ambientes da 
cultura e/ou sociedade contemporânea. 

O Curso de Graduação em Filosofia da 
UFES desde sua criação passou por várias 
fases em seu desenvolvimento. Podemos 
estabelecer dois momentos básicos. O 
primeiro vincula-se ao período que vai da 
criação em 1988, até meados da década 
de 90. Nesse período inicial de imple-
mentação do curso houve uma ênfase 
no processo de ensino. Até mesmo as 
produções acadêmicas, naquilo que elas 
tinham de mais significativo estavam 
voltadas para atividade docente. É nesse 
contexto e com essa preocupação, por 
exemplo, que foi escrito pelos professores 
de filosofia do Departamento o livro “In-
trodução ao pensamento filosófico”, que 
ficou sendo uma referência entre os ma-
nuais de filosofia no Brasil. A preocupação 
que se tinha era de formar professores 
que pudessem atuar na rede pública e 
particular de ensino lecionando filosofia. 
Cabe ressaltar que concomitantemente 
ao surgimento do curso de filosofia houve 
por parte dos professores de filosofia uma 
atividade intensa, mediante projetos de 

extensão, junto à Secretaria Estadual da 
Educação e Cultura do Estado do Espírito 
Santo, na elaboração e implementação de 
um projeto de implantação da filosofia 
no ensino médio capixaba. Essas ativi-
dades ocorreram a partir de convênios 
estabelecidos entre o Departamento de 
Filosofia e a referida Secretaria Estadual. 

Após meados da década de 90, o De-
partamento de Filosofia passa por uma 
reformulação em seus quadros. Novos 
professores com um espírito investigati-
vo começam a integrar o quadro docen-
te. Agora, além do ensino, da extensão 
começa a ganhar lugar a atividade de 
pesquisa. Como consequência desse novo 
espírito investigativo surge a revista de 
filosofia Sofia (ISSN 1676-417X), que se 
torna um instrumento de importante 
difusão e divulgação das pesquisas que 
começaram a ser feitas pelos professo-
res do Departamento. Certamente que 
esse foi um acontecimento importante 
em termo de uma maior qualidade do 
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curso. O Departamento formou Grupos 
de Pesquisa registrados no Diretório de 
Grupos do CNPq. Aos poucos os alunos 
passaram a integrar os vários grupos de 
pesquisas formados pelos professores a 
partir de identificação de temas e tra-
dições filosóficas. 

 Cabe ressaltar que anualmente rea-
lizam-se as Semanas de Filosofia nas 
quais alunos e professores têm a opor-
tunidade de divulgar suas pesquisas. 
Esta nova proposta do curso de filosofia, 
tanto para o bacharelado como para a 
licenciatura, com as novas mudanças 
pedagógicas representará possibilidade 
de avanço qualitativo na experiência 
vivenciada até agora pelo curso.  

Como parte desse processo de amadure-
cimento acadêmico e filosófico, o Depar-
tamento de Filosofia pleiteou à CAPES em 
2007, o credenciamento de um Mestrado 
de filosofia, o que certamente represen-
tou para os alunos do curso a oportuni-

dade de continuidade em sua graduação 
e uma contribuição para com a sociedade 
capixaba em termos de desenvolvimento 
de uma capacidade crítica, na busca de 
uma consciência social, de novas formas 
de representar a si, e de articulação entre 
as representações particulares de mun-
do com aquilo que nos legou a tradição 
filosófica. Sinal deste amadurecimento 
acadêmico são os congressos nacionais 
e internacionais organizados desde 2004 
por docentes pesquisadores do Departa-
mento de Filosofia. 

A proposta da Licenciatura em Filoso-
fia EaD, com as novas mudanças pe-
dagógicas, representa a possibilidade 
de avanço qualitativo na experiência 
vivenciada até agora pelo curso.  

A articulação entre teoria e prática, que 
no caso da filosofia significa o efetivo 
filosofar, é contemplada pelas mais di-
ferentes disciplinas. A integração entre 
teoria e prática está pensada desde o 

início do curso de maneira a pedir do 
aluno que faça a transposição didática 
dos conteúdos apreendidos nas discipli-
nas gerais. No conjunto de atividades 
práticas relacionadas com o fazer filo-
sófico, podem-se destacar as seguintes: 
análise e interpretação de textos clás-
sicos; redação de trabalhos filosóficos 
tais como artigos, resenhas, trabalhos 
de conclusão de disciplinas; exposição 
oral de ideias e argumentos dos filóso-
fos através de aulas, conferências etc.; 
elaboração de argumentos próprios; 
elaboração de projetos de pesquisa; 
participação de atividades de extensão.

A orientação fundamental para esta ar-
ticulação entre teoria e prática no curso 
de Filosofia trata-se de uma perspecti-
va hermenêutica e crítica, que permite 
uma interpretação contextualizada e 
uma compreensão da experiência hu-
mana propriamente dita. O mundo que 
se apresenta de modo complexo não 
pode prescindir dessa orientação, pois 
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permite o afastamento dos mais diversos 
e perniciosos fundamentalismos e dos 
universalismos hegemônicos de cunho 
dominador. Constrói-se, assim, uma nova 
modalidade de razão, capaz de abordar 
fatos, objetos, textos, discursos e ex-
periências, possibilitando atingir uma 
abertura para os aspectos contingentes 
e vitais, integrando o sujeito ao mundo. 

Nesse aspecto, a hermenêutica, enquanto 
ação reflexiva, possibilita a problemati-
zação entre as várias ordens de discursos 
das ciências humanas entre si e destas 
em relação aos outros campos de dis-
cursos. Esse caminho tem como finali-
dade poder articular uma nova ordem 
ou quadro conceitual, a partir do qual 
e no interior do qual podemos manter o 
trabalho hermenêutico de interpretação 
da realidade ou dos textos da tradição 
filosófica. Isso permite uma compreensão 
e uma auto-compreensão do sujeito, um 
alargamento dos horizontes do saber e 
uma nova inserção práxica no mundo. 

COMPOSIÇÃO 
DO CORPO 

DOCENTE DO 
DEPARTAMENTO 

DE FILOSOFIA 
DA UFES

DOCENTE
Doutor Antonio Vidal Nunes
Doutor Arthur Octávio de Melo Araújo

Doutora Barbara Botter
Especialista Bernarda Di Biase

Doutora Claudia Pereira do Carmo Murta
Mestre Donato de Oliveira
Doutor Fabio Di Clemente
Doutor Fernando Mendes Pessoa
Doutor Gilmar Francisco Bonamigo
Doutor Jorge Augusto da Silva Santos
Doutor Jorge Luiz Visenteiner
Doutor José Renato Salatiel
Doutor Lúcio Vaz de Oliveira
Doutor Marcelo Martins Barreira
Doutor Maurício Abdalla Guerrieri
Doutor Ricardo Correa Araújo
Mestre Sergio Schweder

Doutora Thana Mara Souza
Doutor Wander Andrade de Paula

Quer saber mais sobre o 
Departamento de
Filosofia? Acesse

WWW.FILOSOFIA.UFES.BR

http://www.filosofia.ufes.br
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SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA (SEAD)

A UFES tem se destacado na oferta do 
ensino público, gratuito e de qualidade 
no Estado e no Brasil. O acúmulo de 
experiências desenvolvidas ao longo de 
décadas permite-lhe o desenvolvimento 
de atividades diversas na modalidade 
à distância, com a utilização de tec-
nologias desenvolvidas especialmente 
para levar conhecimento à população 
de todas as regiões do nosso Estado. 

A Universidade Federal do Espírito Santo 
– Ufes, ao longo de sua história, tem for-
mado geração de profissionais e, por isso, 
conquistou respeito e credibilidade junto à 
sociedade espírito-santense. A partir de 
2001, credenciou-se junto ao Ministério 
da Educação (MEC) para a oferta de cursos 
superiores na modalidade de EaD. 

Para dar suporte a essa iniciativa, a Ufes 
introduziu, na sua estrutura organiza-
cional, o Núcleo de Educação Aberta e a 

Distância – ne@ad. Ao longo dos anos, 
o ne@ad consolidou-se como órgão 
mediador e gestor das propostas de EaD, 
tornando-se responsável pela introdução 
sistematizada dessa cultura na 
Universidade, bem como  pela mediação,  
organização, oferta de cursos e demais 
atividades acadêmicas à população 
espírito-santense. A partir de abril/2014, 
por meio da Resolução n. 08/2014 do 
Conselho Universitário, foi aprovada a 
reestruturação organizacional da Ufes. 
Nessa nova estrutura, o ne@ad passou 
a ser denominado “Secretaria de Ensino 
a Distância” – SEAD.

O primeiro curso da Ufes na modalidade 
EaD foi o de Pedagogia, por meio do 
qual formaram-se 6.171 professores das 
séries iniciais do ensino fundamental 
dos sistemas públicos de ensino dos 78 
municípios capixabas, que atuavam sem 
formação em nível superior. 

Em 2006, a Universidade fez adesão ao 
projeto piloto do curso de Administra-
ção, a distância, do Sistema Universida-
de Aberta do Brasil – UAB. Atualmen-
te oferta cursos EaD em 27 Polos de 
Apoio Presencial-UAB. Essas instâncias 
acadêmicas da UFES localizam-se em 
Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Baixo 
Guandu, Bom Jesus do Norte, Cacho-
eiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, 
Conceição da Barra, Domingos Martins, 
Ecoporanga, Itapemirim, Iúna, Linhares, 
Mantenópolis, Mimoso do Sul, Monta-
nha, Nova Venécia, Pinheiros, Piúma, 
Santa Leopoldina, Santa Teresa, São 
Mateus, Vargem Alta, Venda Nova do 
Imigrante, Vila Velha e Vitória. 

Assim, a Ufes apresenta-se como par-
ceira institucional no desenvolvimento 
do ensino, pesquisa, formação continu-
ada e demais ações direcionadas à for-
mação de cidadãos deste estado. Nesse 

mailto:ne@ad
mailto:ne@ad
mailto:ne@ad
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contexto, a proposta de EaD da Ufes 
visa a intensificar a cultura da educação 
aberta e a distância na Universidade, 
bem como a utilização das novas tecno-
logias da comunicação e da informação 
nos espaços formadores internos. 

Quer saber mais sobre o SEAD? Acesse 
WWW.SEAD.UFES.BR

SOBRE A UAB

O Sistema Universidade Aberta do 
Brasil – UAB foi criado pelo Minis-
tério da Educação no ano de 2005, 
em parceria com a Associação Na-
cional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior – ANDI-
FES e Empresas Estatais, no âmbito 
do Fórum das Estatais pela Educação 
com foco nas Políticas e a Gestão da 
Educação Superior. Trata-se de uma 
política pública de articulação entre a 
Secretaria de Educação a Distância – 

SEED/MEC e a Diretoria de Educação 
a Distância – DED/CAPES com vistas 
à expansão da educação superior, no 
âmbito do Plano de Desenvolvimento 
da Educação – PDE.

A UAB é um sistema integrado por 
universidades públicas que oferece 
cursos de nível superior para cama-
das da população que têm dificuldade 
de acesso à formação universitária, 
por meio do uso da metodologia da 
educação a distância. O público em 
geral é atendido, mas os professores 
que atuam na educação básica têm 
prioridade de formação, seguidos dos 
dirigentes, gestores e trabalhadores em 
educação básica dos estados, municí-
pios e do Distrito Federal.

O Sistema UAB foi instituído pelo De-
creto 5.800, de 8 de junho de 2006, para 
“o desenvolvimento da modalidade de 
educação a distância, com a finalidade 
de expandir e interiorizar a oferta de 

cursos e programas de educação su-
perior no País”. Fomenta a modalidade 
de educação a distância nas institui-
ções públicas de ensino superior, bem 
como apoia pesquisas em metodologias 
inovadoras de ensino superior respal-
dadas em tecnologias de informação 
e comunicação. Além disso, incentiva 
a colaboração entre a União e os en-
tes federativos e estimula a criação de 
centros de formação permanentes por 
meio dos polos de apoio presencial em 
localidades estratégicas.

Assim, o Sistema UAB propicia a ar-
ticulação, a interação e a efetivação 
de iniciativas que estimulam a par-
ceria dos três níveis governamentais 
(federal, estadual e municipal) com 
as universidades públicas e demais 
organizações interessadas, enquanto 
viabiliza mecanismos alternativos para 
o fomento, a implantação e a execução 
de cursos de graduação e pós-gradu-
ação de forma consorciada.

http://www.sead.ufes.br
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SOBRE O CURSO DE LICENCIATURA FILOSOFIA EAD

Planejamento e Execução no Espírito Santo:
Universidade Federal do Espírito Santo 
Departamento de Filosofia e Secretaria de Ensino a Distância (SEAD)
Carga Horária: 3350 horas Duração do curso: Quatro anos.
Modalidade: Semi-presencial.

[A] Proporcionar uma sólida formação 
filosófica; [B] Proporcionar formação 
global para que estabeleça um equi-
líbrio entre o geral e o específico; [C] 
Dar ênfase na formação processual, 
dinâmica que desenvolva a capaci-
dade de questionamento e de crítica; 
[D] Priorizar a formação em relação 
à informação; [E] Ter flexibilidade 
de modo a absorver transformações 
ocorridas na filosofia e nas diferentes 
fronteiras das ciências; [F] Capacitar 
para o diálogo e a atitude interdisci-
plinar; [G] Dialogar com as correntes 
filosóficas atuais, partindo da situação 

cultural do mundo contemporâneo 
e mantendo diálogo aberto com as 
diversas tendências filosóficas contem-
porâneas; [H] Ter acesso à produção 
filosófica brasileira e latino-americana, 
na perspectiva de um pensar autóctone 
visando a compreensão dos problemas 
de nossa realidade; [I] Confrontar-se 
com as questões a respeito do homem, 
do mundo e de Deus; [J] Promover ati-
vidades educativas de natureza cientí-
fica e de extensão, garantindo a indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão na dinâmica curricular; [K] 
Articular teoria e prática.

Objetivos gerais

Objetivos específicos

[A] Formar pessoas com espírito com-
preensivo e crítico da realidade; [B] 
Articular as atividades de ensino, pes-
quisa e extensão na atividade docente; 
[C] Propiciar a socialização e apro-
priação da cultura e do conhecimento 
filosófico, atendendo às urgências da 
contemporaneidade.

A perspectiva central do currículo é o de-
senvolvimento, de um lado, de habilidades 
para produzir e lidar com o conhecimen-
to, de maneira radical, crítica, criativa e 
pluralista, pressupondo procedimentos de 
pesquisa, numa atitude de investigação 
contínua no tratamento do conhecimen-
to; de outro lado, o desenvolvimento das 
competências e habilidades necessárias 
à atuação profissional em filosofia. A 
articulação teoria-prática, além de ser 
incentivada no interior de cada disciplina, 
está muito bem organizada ao longo de 
todo o desenvolvimento curricular.  
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Sobre a Tutoria

Considerando o número de vagas ofertadas para o curso de 
licenciatura em Filosofia na modalidade EAD (360), o número 
de polos selecionados para a oferta no Estado do Espírito Santo 
(12 polos) e a proporção de um tutor (presencial) para 25 alu-
nos, a Licenciatura em Filosofia EAD prevê a existência doze 
(12) tutores presenciais e seis (6) tutores a distância. Sendo 
o ensino a distância de natureza individual, exige do aluno 
responsabilidade e autocontrole. É necessário, porém, que haja 
um constante acompanhamento para que ele tenha acesso 
aos elementos que lhe possibilitem uma efetiva aprendizagem. 
Por essa razão a sistema de orientação acadêmica se constitui 
numa atividade básica e fundamental, pois ela permite, quando 
necessário, os esclarecimentos, os apoios e os incentivos para 
a superação de obstáculos cognitivos e afetivos. Ela possibi-
lita o contato direto do Tutor com o aluno/cursista e, além 
de ser o referencial de apoio para o aluno, é um processo de 
informação e de alimentação acadêmica e pedagógica. Por 
meio dela, o aluno/cursista recebe informações relacionadas 
às disciplinas ou conteúdos do seu curso e é orientado sobre o 
seu estudo. Tem a possibilidade de expor as suas dificuldades, 
receber comentários que podem permitir o aprofundamento 
dos temas abordados em seu trabalho, além de recomendações 
que facilitem o seu processo de aprendizagem.

A tutoria, além de ajudar o aluno/cursista a superar as suas 
dificuldades no estudo, em geral facilita e mantém a mo-
tivação dos alunos.

Além disso, a Orientação da Tutoria deve ser compreendida

[...] como um dos elementos do processo educativo 
que possibilita a (re)significação da educação a dis-
tância, principalmente em termos de propiciar, em 
razão de suas características, o rompimento da noção 
de tempo/espaço da escola tradicional: tempo como 
objeto, exterior ao homem, não-experiencial (NEDER, 
2000, p.212).

Conforme a mesma autora,

[...] se o tempo e o sujeito se constituem mutuamente, 
o tempo é o tempo do sujeito. A Orientação Acadêmica 
traz a possibilidade de se garantir o tempo como o 
tempo de cada um, na perspectiva do respeito às di-
versidades e singularidades de grupos e/ou indivíduos 
(NEDER, 2000, p. 212).
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O tutor da Licenciatura em Filosofia EaD é um facilitador 
de aprendizagem, tendo como função possibilitar a me-
diação entre o estudante e o material didático do curso 
e as atividades práticas. A aprendizagem é compreendi-
da como um dos elementos do processo educativo que 
possibilita a (re)significação da educação a distância, 
principalmente em termos de permitir, em razão de suas 
características, o rompimento da noção de tempo/espaço 
da escola tradicional. O tempo, na modalidade de ensino 
EaD, traz a possibilidade de se garantir respeito às diver-
sidades e singularidades de grupos e/ou indivíduos. Nesse 
sentido, é fundamental o papel dos tutores, pois eles são 
a ligação com as particularidades do conhecimento e com 
a diversidade regional.

A orientação acadêmica da Licenciatura em Filosofia EaD 
é realizada por duas equipes: especialistas e tutores. Os 
especialistas são professores da UFES, ativos, que se res-
ponsabilizam pela orientação e acompanhamento das áreas 
de conhecimento que constituem os eixos de formação do 
curso: Formação geral e pedagógica, Formação específica, 
Estágio e Trabalho de Graduação. Cabe a esses especialistas 
assessorar os tutores dos polos quanto aos estudos e dis-
cussões dos conteúdos abordados nos materiais didáticos 
do curso, e estar à disposição dos licenciandos (alunos), 

para a realização de atividades que possam ser executa-
das de forma conjunta, através de Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) ou em webconferências.

Os tutores são profissionais licenciados em Filosofia ou 
em áreas afins que estão à disposição nos polos de apoio 
presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Esse 
tutor é peça-chave no processo da metodologia EAD pro-
posta, tal como um elo entre os professores especialis-
ta e os alunos. Os tutores são escolhidos através de um 
processo de seleção que levará em conta alguns critérios 
estabelecidos para o exercício de sua função, os quais 
estão apresentados a seguir:

1. Tutores Presenciais deverão:

•	 ser responsáveis pelos encontros presenciais obrigatórios 
no polo UAB, podendo recorrer aos professores especia-
listas ou aos tutores a distância, caso tenham dificuldade 
em solucionar dúvidas dos alunos;

•	 ser responsáveis pelo registro de frequência dos alunos 
nos polos UAB;

•	 acompanhar e fazer a correção das atividades presenciais 
solicitadas aos alunos pelos professores especialistas (a 
critério desses professores), no seu horário disponibilizado;
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•	 acompanhar o desempenho dos alunos no curso, bus-
cando assegurar o cumprimento dos prazos das ativi-
dades propostas;

•	 participar de reuniões previamente agendadas, presen-
ciais ou virtuais, com professores especialistas, tutores a 
distância, Coordenação do curso, Coordenação de tutoria, 
coordenação de polos UAB e/ou direções da SEAD;

•	 dispor de 20h semanais, no período de segunda-feira 
a sábado, de acordo com agenda a ser definida pelo 
coordenador do polo UAB com o Coordenador do Curso;

•	 dispor de horários da sua carga horária para atender 
aos alunos no turno noturno, se assim for requerido 
pelo coordenador do polo UAB, em conjunto com o 
Coordenador do Curso;

•	 participar das atividades de capacitação e atualização 
promovidas pela Instituição de Ensino;

•	 apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas 
atividades presenciais nos Polos, em especial na apli-
cação de avaliações.

2. Os tutores a distância deverão:

•	 esclarecer as dúvidas dos alunos e dos tutores presenciais, 
recorrendo aos professores especialistas quando necessário;

•	 corrigir todas as atividades postadas no ambiente virtual 

de aprendizagem e auxiliar na correção de exercícios, 
trabalhos e provas escritas, caso solicitados pelos pro-
fessores especialistas;

•	 acompanhar o desempenho dos alunos, buscando in-
centivá-los no desenvolvimento das tarefas, interagindo 
por meio do ambiente virtual de aprendizagem;

•	 dispor de horas diárias (20 horas semanais) para desen-
volver as suas atividades;

•	 dispor de horários, dentro de sua carga horária semanal, 
para desenvolver as suas, atividades, no turno noturno, 
se assim for requerido pelo coordenador do curso e/ou 
coordenador de tutoria;

•	 participar de reuniões previamente agendadas, presenciais 
ou virtuais, com professores especialistas, coordenação 
do curso, coordenação de tutoria e/ou direção da SEAD.

•	 esclarecer as dúvidas dos alunos e dos tutores presen-
ciais, podendo recorrer aos professores especialistas, 
quando necessário;

Perfil Profissional do 
Professor Formado em Filosofia

Seguindo a orientação das diretrizes curriculares para os 
cursos de Filosofia (Parecer 492/01 – CES/CNE, 03/04/2001), 
o perfil desejado dos profissionais habilitados é este:
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[A] Perfil dos Formandos – espera-se que o formando tenha 
uma formação sólida na História da Filosofia que o capacite 
para a compreensão e a transmissão dos principais temas, 
problemas e sistemas filosóficos, assim como para a análise e 
reflexão crítica da realidade social em que se insere. Espera-se, 
com isso, que o futuro profissional tenha um conhecimento 
aprofundado da filosofia e seja competente no exercício das 
suas atividades. O licenciado deverá estar habilitado a enfrentar 
com sucesso os desafios e as dificuldades inerentes à tarefa 
de despertar os jovens para a reflexão filosófica, bem como 
a transmitir aos alunos do ensino fundamental e Médio o 
legado da tradição e o gosto pelo pensamento inovador, crítico 
e independente. Os egressos podem contribuir profissional-
mente também em outras áreas, no debate interdisciplinar, 
nas assessorias culturais etc. 

[B] Competências e Habilidades – habilidade de formular 
problemas de um modo especificamente filosófico e de 
formular e propor soluções nos diversos campos do conheci-
mento; – habilidade de desenvolver uma consciência crítica 
sobre conhecimento, razão e realidade sócio-histórico-políti-
ca; – habilidade de analisar e interpretar as questões acerca 
do sentido e da significação da própria existência e das 
produções culturais; – habilidade de perceber a integração 
necessária entre a filosofia e a produção científica e artística, 

bem como com o agir individual e coletivo; – capacidade de 
relacionar o exercício da crítica filosófica com a promoção 
integral da cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da 
tradição de defesa dos direitos humanos; – competência na 
utilização da informática como instrumento pedagógico. O 
Colegiado do Curso, juntamente com todos os professores, 
espera que o egresso seja capaz de: – analisar, compreen-
der, julgar e expor um tema (problema, argumento, tese, 
conceito, teoria etc.) em forma oral ou escrita; – analisar 
um texto, discurso ou experiência e extrair conceitos, te-
ses, argumentos etc., e posicionar-se diante do conteúdo 
encontrado, comparando-o com outros, variando métodos 
e pontos de vista; – investigar e sintetizar, de um ponto de 
vista ou segundo um procedimento aceitável para o estado 
atual da arte, um tema ou questão, e fornecer uma solução 
ou consideração conclusiva, teórica e prática; – planejar e 
executar uma exposição (aula, conferência, curso, texto) para 
público geral, curso de ensino médio e graduação, sobre um 
tema filosófico. Salienta-se, finalmente, que a maior parte 
dessas competências será adquirida e exercida nas princi-
pais disciplinas da grade curricular, e que a aptidão para a 
leitura de textos filosóficos e a competência na utilização 
da informática deverão ser providenciadas pelo próprio 
aluno dentro das 200h de atividades científico-culturais 
complementares, segundo suas necessidades e interesses. 
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Organização e estrutura curricular

A organização curricular dos cursos de licenciaturas tem 
origem na Resolução CNE/CP nº 2/2002 de 19 de fevereiro 
de 2002, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 28/2001, 
homologado em 17/01/2002, que instituiu a duração e a 
carga horária mínima dos cursos de licenciatura, a saber: 
2800 (duas mil e oitocentas).

Em consonância com essa Resolução a carga horária total do 
curso de Filosofia é de 3350 (três mil trezentos e cinquenta) 
horas, sendo 3150 (três mil cento e cinquenta) horas dos 
Núcleos Fundamental e Complementar e 200 (duzentas) 
horas de atividades complementares. 

FASE 1
NÚCLEO FUNDAMENTAL
Disciplina Ementa Código

HISTÓRIA DA
FILOSOFIA ANTIGA

60h c Teoria 
30h c Laboratório 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensa-
mento antigo, visando compreender a importância da filosofia antiga na tradição 
do pensamento ocidental. Atividade Prática – Pesquisa ou extensão nesse tema.

FIL

EAD 1 e 2 

60h c Teoria 

O ensino e a aprendizagem na modalidade EAD. A estrutura da Rede em EAD e 
as ferramentas de utilização através da tecnologia da informação; A orientação 
em EAD. Utilização e produção de materiais didáticos. Introdução à informática 
e às ferramentas tecnológicas do ensino a distância. Pesquisa no ciberespaço. 
Instrumental de navegação e produção no ambiente digital.
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METAFÍSICA 1

75h c Teoria 

Apresentação do que é a metafísica, a partir do estudo de seu nascimento no 
pensamento antigo, de sua fundamentação no pensamento medieval e moderno 
e de sua crítica no pensamento contemporâneo. A questão do ser, da verdade e 
do fundamento. Atividade Prática – Pesquisa ou extensão nesse tema.

FIL

ÉTICA 1

60h c Teoria 
15h c Laboratório 

Apresentação do que é a ética, a partir do estudo do nascimento da questão do 
bem e de seus desdobramentos no pensamento ocidental. O fundamento ético e 
suas manifestações históricas: a ética antiga, a ética medieval, a ética moderna 
e a ética contemporânea.

FIL 

TEORIA DO 
CONHECIMENTO

75h c Teoria 

Questões clássicas da Teoria do Conhecimento. Atividades práticas de ensino, 
pesquisa e extensão nesse tema.

FIL

FASE 2
NÚCLEO FUNDAMENTAL
Disciplina Ementa Código

HISTÓRIA DA
FILOSOFIA ANTIGA

60h c Teoria 
30h c Laboratório 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
medieval, visando compreender a importância da filosofia medieval na tradição 
do pensamento ocidental. Atividade Prática – Pesquisa ou extensão nesse tema.

FIL
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LÓGICA 1

75h c Teoria 

O que é Lógica: histórico. A Argumentação. Definição e Conceito. As Falácias. 
Lógica Dedutiva e Lógica Indutiva. A Lógica Silogística Clássica. 

FIL 

METAFÍSICA 2

75h c Teoria 
A questão do ser no pensamento grego antigo. FIL

FILOSOFIA POLÍTICA 1

60h c Teoria 
15h c Laboratório 

O homem e sua ação política. A noção de polis no pensamento grego antigo e 
seus desdobramentos na concepção política do ocidente. A política e a questão 
da liberdade do homem. Filosofia e política. Atividade Prática – Pesquisa ou 
extensão nesse tema.

FIL 

FASE 3
NÚCLEO FUNDAMENTAL
Disciplina Ementa Código

HISTÓRIA DA
FILOSOFIA MODERNA

60h c Teoria 
30h c Laboratório 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
moderno, visando compreender a importância da filosofia moderna na tradição 
do pensamento ocidental. Atividade Prática – Pesquisa ou extensão nesse tema.

FIL
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LÓGICA 2

75h c Teoria 

Noções de lógica simbólica. O Cálculo Proposicional. Tabelas de Verdade. Formas 
de Argumentação no Cálculo Proposicional. Prova Formal de Validade. Prova de 
Invalidade. Introdução ao estudo do cálculo de predicados (CP). A análise dos 
enunciados (CP). A análise dos enunciados: termos e predicados; funções enun-
ciativas; instanciação; quantificação: enunciados existenciais e universais; formas 
enunciativas. A técnica da argumentação; inferência no CP.

FIL 

ESTÉTICA

75h c Teoria 

Apresentação do que é a estética, a partir do estudo do nascimento da questão 
do belo e de seus desdobramentos no pensamento ocidental. A distinção entre a 
estética, a filosofia da arte e a história da arte. A natureza e a arte.

FIL

FILOSOFIA POLÍTICA 2

75h c Teoria 

Estudo de uma ou mais questões e/ou pensadores da filosofia política antiga. 
Atividade Prática – Pesquisa ou extensão nesse tema. 

FIL 

FASE 4
NÚCLEO FUNDAMENTAL
Disciplina Ementa Código

ÉTICA 2

45h c Teoria 
30h c Laboratório 

Análise de uma ou mais questões da ética através do estudo de um ou mais 
pensadores e/ou escolas da filosofia. Atividade Prática – Pesquisa ou extensão 
nesse tema.

FIL
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HISTÓRIA DA FILOSOFIA
CONTEMPORÂNEA

60h c Teoria 
30h c Laboratório 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pen-
samento contemporâneo, visando compreender, a partir do atual horizonte da 
filosofia, qual é a tarefa de nosso pensamento. Atividade Prática – Pesquisa ou 
extensão nesse tema.

FIL 

FILOSOFIA DA  
LINGUAGEM

60h c Teoria 
15h c Laboratório

Análise da linguagem a partir do estudo de um ou mais pensadores da filosofia. 
Atividade Prática – Pesquisa ou extensão nesse tema.

FIL

FILOSOFIA DA CIÊNCIA

60h c Teoria 
15h c Laboratório 

A filosofia, a ciência e outras formas de saber. A questão do fundamento da 
verdade e o advento do pensamento científico. O sujeito e o conhecimento 
objetivo. A questão dos paradigmas científicos. Atividade Prática – Pesquisa ou 
extensão nesse tema.

FIL 

FASE 5
NÚCLEO COMPLEMENTAR
Disciplina Ementa Código

PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO (PEDAG)

75h c Teoria 

Introdução à psicologia da educação. O desenvolvimento cognoscitivo da criança 
e do adolescente. Características e problemas gerais da aprendizagem educacional.

PSI
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DIDÁTICA (PEDAG)

60h c Teoria 
15h c Laboratório 

Pressupostos, características e diferentes concepções de Didática. Teorizações 
sobre ensino, as práticas da situação de aula e as determinações sociais e cultu-
rais na organização e desenvolvimento do trabalho pedagógico. A relação pro-
fessor-aluno-conhecimento. Exame das especificidades do trabalho docente na 
situação institucional escolar. O processo e as formas de ensino: a elaboração de 
objetivos, a seleção e a natureza dos conteúdos, e a adequação da metodologia.

DID

SOCIOLOGIA

75h c Teoria 

As condições históricas do surgimento da sociologia. A revolução industrial, a 
revolução francesa e a situação intelectual. A Sociologia como ciência. O objeto 
da sociologia, a identidade sujeito-objeto, a diversidade de abordagens, as abor-
dagens como sistematização de visões de mundo, os princípios de integração e 
contradição. As principais abordagens da Sociologia Moderna.

CC

LABORATÓRIO DE 
ENSINO DA FILOSOFIA

60h c Teoria 
45h c Laboratório 

Estágio de filosofia a ser elaborado conjuntamente pelos os professores do De-
partamento de Filosofia e efetuado por um professor de Filosofia

FIL 

SEMINÁRIO DE 
PESQUISA FILOSÓFICA

60h c Teoria 
45h c Laboratório

Os pressupostos teórico-práticos da pesquisa em filosofia. Prática da pesquisa 
filosófica. Elaboração e apresentação do projeto de monografia.

FIL
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FASE 6
NÚCLEO COMPLEMENTAR
Disciplina Ementa Código

ÉTICA 3

75h c Teoria 

Ética e razão moderna. A racionalidade científica e as ciências humanas. O indivíduo, 
a sociedade, a política e a ética. A justiça, os direitos humanos e as formas políticas.

FIL

ENSINO DE FILOSOFIA

60h c Teoria 
15h c Laboratório 

Caracterização das especificidades do ensino de Filosofia. Ensinar e aprender 
Filosofia. Distinção de uma aprendizagem objetiva das coisas e do aprender a 
pensar. Atividade Prática – Pesquisa ou extensão nesse tema.

FIL

POLÍTICA E 
ORGANIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
(PEDAG)

75h c Teoria 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social da educação e 
definição da política educacional. Estado e planejamento educacional: centra-
lização/descentralização, público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. Política de formação de 
professores no Brasil. Política educacional no Espírito Santo.

ANTROPOLOGIA 
FILOSÓFICA

60h c Teoria 
45h c Laboratório 

A questão da essência do homem e suas diferentes interpretações na história 
do pensamento. O humanismo ocidental. A antropologia e as ciências humanas.  

FIL 
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FASE 7
NÚCLEO COMPLEMENTAR
Disciplina Ementa Código

METAFÍSICA 3

75h c Teoria 
A questão do ser no pensamento moderno. FIL

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
DE ENSINO DE
FILOSOFIA 1 (PEDAG)

210h c | 7 CR

Coleta de dados, observação e ministração de aulas, participação em atividades da 
escola, elaboração de planos de ensino e de relatório final das atividades realizadas.

DID

EVOLUÇÃO DO 
PENSAMENTO 
FILOSÓFICO E 
CIENTÍFICO 

75h c Teoria 

Estudo das relações entre a filosofia e a ciência na tradição do pensamento 
ocidental.

FIL

FILOSOFIA E EDUCAÇÃO

60h c Teoria 
45h c Laboratório 

As relações entre a Filosofia e a Educação. A Filosofia e a especificidade de seu 
ensino/ aprendizagem. O questionamento filosófico e a tradição acadêmica do 
pensamento Ocidental. 

FIL 
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FASE 8
NÚCLEO COMPLEMENTAR
Disciplina Ementa Código

LIBRAS

75h c Teoria 

Comunidade surda: cultura, identidade, diferença, história, língua e 
escrita de sinais. Noções básicas da língua de sinais brasileira: o espaço 
de sinalização, os elementos que constituem os sinais, noções sobre a 
estrutura da língua, a língua em uso em contextos triviais de comunicação.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE  
ENSINO DE FILOSOFIA 2 (PEDAG)

210h c Laboratório 

Ministração de aulas, participação em atividades da escola, elaboração 
de planos de ensino e de relatório final das atividades realizadas.

DID

HISTÓRIA DA FILOSOFIA NO BRASIL

60h c Teoria 15h c Laboratório 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do 
pensamento brasileiro, visando compreender a constituição da filosofia 
no Brasil. Atividade Prática – Pesquisa ou extensão nesse tema.

FIL

HISTÓRIA DA FILOSOFIA 
NA AMÉRICA LATINA

60h c Teoria 15h c Laboratório 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores 
do pensamento latino-americano, visando compreender a constitui-
ção da filosofia na América Latina. Atividade Prática – Pesquisa ou 
extensão nesse tema.

FIL 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO

210h c Exercício

Elaboração e defesa pública de uma monografia sobre tema filosófico. FIL
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES c 200h

INSTRUÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA EAD

A presente instrução presta esclarecimentos sobre o cum-
primento curricular das chamadas “Atividades Complemen-
tares” e sobre seu registro junto à Secretaria Acadêmica 
do curso de Licenciatura em Filosofia, EAD/UFES.

Regulamentação das 
atividades complementares

(Resolução CNE/CP no. 02 de 19/02/2002)

1. Os alunos do Curso de Licenciatura em Filosofia, EAD, 
devem completar pelo menos 200 horas de Atividades 
Complementares (doravante ACs). 2. As ACs podem 
ser realizadas desde o primeiro semestre de matrícula. 
3. As ACs podem ser realizadas a qualquer momento, 
inclusive durante as férias acadêmicas, desde que res-
peitados os procedimentos estabelecidos neste regula-
mento. 4. A carga horária comprovada em cada uma 

das ACs registrada pelo aluno será integralizada às 200 
horas obrigatórias curriculares. 5. CLASSIFICAM-SE 
como carga horária as seguintes ACs da Licenciatura 
em Filosofia, EAD, arroladas com sua respectiva carga 
horária máxima: 

[A] Participação em congressos, seminários, ciclos de 
palestras, debates, conferências, simpósios, colóquios 
(sem apresentação de trabalho), bem como semanas 
acadêmicas, dentro ou fora da UFES, desde que acom-
panhadas de atestado, comprovante ou certificado de 
presença – com limite de 20 horas por evento.

[B]Organização de congressos, seminários, ciclos de 
palestras, debates, minicursos, conferências e simpósios, 
colóquios e semanas acadêmicas, dentro ou fora da UFES, 
desde que comprovado pelo professor e/ou coordenador 
do evento – com limite de 30 horas por evento.
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[C]Participação em Grupos de Estudos nas áreas de 
Filosofia e/ou Educação (coordenado por professor 
vinculado a qualquer Instituição de Ensino Superior, 
doravante “IES”) – até 25 horas por semestre, podendo 
contribuir com no máximo 50 horas do total das 200 
horas obrigatórias.

[D] Prática de Monitoria ou Extensão na área de Filosofia 
(orientada por professor vinculado à qualquer IES) – 
até 50 horas por semestre, podendo contribuir com no 
máximo 100 horas do total das 200 horas obrigatórias.

[E] Participação em projetos de Iniciação Científica em 
Filosofia ou áreas afins – até 50 horas por semestre, 
podendo contribuir com no máximo 50 horas do total 
das 200 horas obrigatórias.

[F] Apresentação de trabalhos em eventos científicos 
de Filosofia ou áreas afins, com certificação, e posterior 
reconhecimento por comissão ad hoc de nosso Colegiado 
do Curso – até 20 horas por evento.

[G] Publicação de artigos em revistas especializadas de 
Filosofia ou áreas afins, reconhecidas posteriormente por 
comissão ad hoc de nosso Colegiado do Curso – contabi-

lizadas 20 horas por publicação, podendo contribuir com 
no máximo 40 horas do total das 200 horas obrigatórias.

[H] Realização de curso de línguas & idiomas, inclusive 
extensão em LIBRAS – até 30 horas por semestre, podendo 
contribuir com no máximo 60 horas do total das 200 
horas obrigatórias.

[I] Realização de cursos de difusão científica, filosófica e 
cultural – até 25 horas por semestre, podendo contribuir com 
no máximo 50 horas do total das 200 horas obrigatórias.

[J] Realização de cursos livres de Filosofia e áreas afins 
(Ética, Cultura, Antropologia, Sociologia, Política, História, 
Psicologia, Letras e Artes, Pedagogia e Educação), desde que 
conexas aos temas da Filosofia, com certificado, inclusive 
online, – até 25 horas por semestre, podendo contribuir com 
no máximo 50 horas do total das 200 horas obrigatórias.

[K]Oficinas, minicursos e monitorias não supervisionadas 
por professores vinculados a uma IES, com certificado – 
limite máximo de 20 horas.

[L] Palestras obrigatórias das “Jornadas Virtuais – Direi-
tos, Sociedade e Cultura” a serem implementadas pelo 
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próprio curso de Licenciatura em Filosofia, EAD (UFES) 
– total de 20 horas. 

6. As exigências de comprovação para o aproveitamento 
das ACs está descrita a seguir: [A] Congressos, seminários, 
ciclos de palestras: certificado de presença. [B] Participação 
em grupos de estudos, monitoria e PIBIC: declaração do pro-
fessor-orientador. [C] Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos: certificado com a cópia do trabalho apresentado. 
[D] Publicações: cópia da publicação. [E] Organização de 
evento e editoração: atestado, certificado ou comprovante. 
[F] Palestras das “Jornadas Virtuais: Direitos, Sociedade e 
Cultura”: folha de frequência assinada no Polo Uab e enviada 
no dia seguinte pelo malote dos Correios.  7. O Colegiado 
procederá à análise e validação de toda a documentação 
comprobatória de ACs, que será apresentada pelo discente no 
Polo Uab e encaminhado à Secretaria Acadêmica do Curso. 
8. A carga horária em atividades complementares como 
participação em seminários, palestras, minicursos, eventos 
de extensão e afins, serão concedidas a partir da soma 
da carga horária declarada nos certificados apresentados. 
9. O controle acadêmico do registro das ACs é de respon-
sabilidade da Secretaria Acadêmica do Curso, auxiliando a 
Coordenação e o Colegiado, a quem cabem comprovar a 
realização da atividade e avaliar a documentação exigida. 

10. As “Jornadas Virtuais: Direitos, Sociedade e Cultura” 
serão implementadas pelo próprio Curso, constando de pelo 
menos 5 (cinco) palestras obrigatórias (web conferências) 
que abordarão questões contemporâneas transversais con-
jugadas aos conteúdos filosóficos. 11. Os temas abordados 
nas Jornadas Virtuais serão: questão indígena; diversidade 
étnico-racial; gênero e diversidade sociocultural; meio am-
biente e sociedade; direitos humanos; educação e acessi-
bilidade; proteção aos direitos da pessoa com transtorno 
do espectro autista. 12. Casos atípicos serão discutidos 
com a Coordenação do Curso, e levados ao Colegiado, ao 
qual caberá a decisão das solicitações e seus eventuais re-
cursos. 13. Ao entregar seus certificados comprobatórios 
de AC no Polo UAB, a serem enviados para a Secretaria 
Acadêmica do Curso, o aluno atesta que os comprovantes 
estão baseados em documentos autênticos, sabendo que a 
fraude é crime grave, passível de punição acadêmica, ad-
ministrativa, regimental e criminal. 14. O aluno também 
se compromete em entregar os seus comprovantes devida-
mente classificados nos termos destas instruções (ponto 5), 
estando ciente de que a forma como classificou os docu-
mentos comprobatórios interfere no cômputo geral. 15. A 
entrega dos documentos sem classificação está sujeita à 
devolução, devendo refazer o procedimento de solicitação 
de contagem de horas para atividades complementares.
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dades de interação, bem como a avaliação das disciplinas. 
Lembre-se, haverá sempre uma avaliação presencial.

Onde acontecerão os encontros presenciais? Os encontros 
presenciais ocorrerão nos respectivos Polos:

1. Afonso Claudio
2. Aracruz
3. Cachoeiro de Itapemirim
4. Castelo
5. Domingos Martins
6. Itapemirim
7. Mantenópolis
8. Mimoso do Sul
9. Montanha
10. Pinheiros

O que são os polos municipais? Para realizar seus estudos 
você conta com o funcionamento de Polos Municipais cria-
dos e administrados pela Universidade Federal do Espírito 
Santo. Sempre que achar necessário busque suporte no 
Polo mais próximo de sua cidade. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS COMUNS

A transferência de curso é possível? Sim. Será assegura-
da a transferência de alunos entre a modalidade presencial 
e a distância, mas desde que haja equivalência de con-
teúdos e carga horária. As transferências serão definidas 
pela PROGRAD/UFES mediante Edital de Transferência. 
Veja mais informações no site WWW.PLANALTO.GOV.BR

Aproveitamento de disciplinas: é possível validar disciplinas 
cursadas na modalidade presencial, para a modalidade 
à distância? Sim. Será assegurado o aproveitamento de 
disciplina cursado na modalidade presencial ou em outros 
cursos da modalidade à distância, desde que haja equivalência 
de conteúdos e carga horária das disciplinas cursadas. Esse 
pedido é feito mediante requerimento, cujo formulário pode 
ser obtido na secretaria do polo. A solicitação, também, deve 
ser acompanhada de histórico escolar, contendo as disciplinas 
cursadas, e as respectivas ementas.

Como serão os encontros presenciais? Os encontros pre-
senciais serão realizados de acordo com o Plano de Ensino 
do professor a ser disponibilizado no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). Nesses encontros acontecerão ativi-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5622.htm
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Outras dúvidas frequentes

PARA QUEM DIRECIONAR DÚVIDAS OU PEDIDOS? Você 
pode encaminhar para Coordenador do curso: assuntos 
relacionados ao planejamento e à organização do curso 
em geral. Professor de disciplina: assuntos relacionados ao 
conteúdo, aos prazos e ao modo de avaliação de disciplinas 
específicas. Secretaria do curso: assuntos relacionados aos 
registros dos alunos, tais como matrículas, histórico esco-
lar, trancamento de curso, etc. Tutor a distância: assuntos 
relacionados à correção das atividades e das provas dos 
alunos e seu lançamento na plataforma. Tutor presencial: 
assuntos relacionados às atividades presenciais do aluno 
no polo. 

O QUE É ATESTADO DE FREQUÊNCIA? Documento que 
atesta que a frequência do aluno ao polo. É emitido pela 
Coordenação do Polo ao qual o aluno está vinculado. Para 
maiores informações, o aluno deve procurar a secretaria 
do seu polo.

O QUE É ATESTADO DE MATRÍCULA? Documento que atesta 
que o aluno se encontra vinculado ao curso. É emitido pela 
Coordenação do Curso. Para obtê-lo, o aluno deve realizar 
requerimento feito por meio de formulário padrão preen-

chido e assinado, que pode ser encontrado na secretaria 
dos polos. O documento deve ser enviado para a secretaria 
do curso, presencialmente ou por meio do malote do polo.

QUAIS OS PROCEDIMENTOS PARA DESISTÊNCIA DO CURSO? 
Procedimento pelo qual o aluno se desliga do curso volun-
tariamente, formalizando sua desistência. Para realizá-lo, 
o aluno deve realizar requerimento feito por meio de 
formulário padrão preenchido e assinado, que pode ser 
encontrado na secretaria dos polos. O documento deve 
ser enviado para a secretaria do curso, presencialmente 
ou por meio do malote do polo. Esse procedimento mos-
tra-se necessário para a formalização de novas vagas no 
polo, o que pode ser importante para o atendimento de 
alunos que aguardam essas vagas para deferimento de 
seus pedidos de remoção. Todavia, ressalta-se que não 
há possibilidade de reversão do desligamento voluntário, 
após sua formalização junto à Prograd.

Problemas comuns no 
acesso à plataforma Moodle

ERRO AO DIGITAR O SITE: alguns alunos tentam acessar 
as plataformas de seus cursos, utilizando indevidamente o 
link http://ava.ufes.br/, em vez de http://www.ead.ufes.br/. 

http://ava.ufes.br/
http://www.ead.ufes.br/%3b
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PROBLEMAS DE CADASTRO: geralmente ocorre devido a 
inconsistências no cadastro do aluno (CPF, email, nome, etc.). 
Ao corrigir seus cadastros, o problema tende a ser resolvido.

REMOÇÃO DE POLO: Procedimento relacionado à mudança de 
vinculação do aluno de um polo para outro. Para isso, o aluno 
deve realizar requerimento feito por meio de formulário padrão 
preenchido e assinado, que pode ser encontrado na secretaria 
dos polos. Nesse formulário, o aluno deve apontar o polo ao 
qual deseja se vincular, explicitar a justificativa pela qual deseja 
a remoção e anexar ao seu pedido documentos que comprovem 
as justificativas apresentadas. O documento deve ser enviado 
para a secretaria do curso, presencialmente ou por meio do 
malote do polo. O deferimento do pedido está condicionado à 
existência de vagas disponíveis no polo desejado e ao parecer 
do Colegiado do curso ou do Coordenador do curso.

Havendo deferimento do pedido, ele é encaminhado para o 
polo ao qual o aluno deseja se vincular, para que o coordena-
dor do polo informe a disponibilidade de vagas e o horário de 
atendimento presencial. Após esse retorno, o documento é en-
caminhado para o aluno a fim de que dê ciência dos horários de 
atendimento presencial no polo desejado. Depois, o documento 
é devolvido para a secretaria do curso para ser encaminhado 
à Prograd, a fim de que seja formalizada a remoção de polo. 

RETIFICAÇÃO DE CADASTRO: Procedimento relacionado à mu-
dança de vinculação do aluno de um polo para outro. Para isso, 
o aluno deve realizar requerimento feito por meio de formulário 
padrão preenchido e assinado, que pode ser encontrado na 
secretaria dos polos. Nesse formulário, o aluno deve apontar 
o polo ao qual deseja se vincular, explicitar a justificativa pela 
qual deseja a remoção e anexar ao seu pedido documentos 
que comprovem as justificativas apresentadas. O documento 
deve ser enviado para a secretaria do curso, presencialmente 
ou por meio do malote do polo. O deferimento do pedido está 
condicionado à existência de vagas disponíveis no polo dese-
jado e ao parecer do Colegiado do curso ou do Coordenador 
do curso. Saiba mais acessando WWW.PROGRAD.UFES.BR. Para 
maiores informações – Prograd: tel. (27) 4009-2410. 

AMPARO LEGAL: É a previsão legal que garante ao estu-
dante a realização de exercícios domiciliares desde que 
comprovada, por laudo médico, a condição de doença ou 
o estado de gestação. 

Regulamentação legal: Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964: 
dispõe sobre o serviço militar; o Art. 29 trata do adiamen-
to da incorporação. Decreto-lei  nº. 715 de 30 de julho de 
1969:  dispõe sobre o abono de faltas àqueles que precisarem 
faltar a suas atividades civis para prestarem serviço militar 

http://www.prograd.ufes.br
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conscrito. Decreto-lei nº. 1.044 de 21 de outubro de 1969: 
dispõe sobre o amparo legal ao estudante que necessita de 
tratamento excepcional. Lei nº. 6.202 de 17 de abril de 1975: 
estabelece a condição de amparo legal à gestante.

AMPARO LEGAL PARA MILITAR EM RESERVA: Terão direito 
ao abono de faltas os alunos que tiverem que faltar a suas 
atividades civis para prestarem serviço militar conscrito (Lei 
nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 e Decreto-lei nº. 715 de 
30 de julho de 1969).

AMPARO LEGAL DEVIDO A TRATAMENTO MÉDICO:
Procedimento  | Tratamento Excepcional 
(Decreto Lei nº. 1.044 de 21 de outubro de 1969)

O aluno nessa condição (ou seu procurador) deve comparecer 
à Pró-Reitoria de Graduação, em qualquer época do ano e 
no início do afastamento das atividades, para dar entrada 
em processo (formulário próprio da ProGRAD) anexando a 
seguinte documentação: [A] Cópia do documento de iden-
tidade; [B] Cópia do Horário Individual; [C] Laudo Médico 
informando o nº da enfermidade (CID);

O protocolo de requerimento de Amparo Legal é entregue ao 
aluno de imediato. E o prazo de afastamento será computa-

do a partir da data do laudo médico. Conforme Parecer nº 
1638/2010 da Procuradoria Geral da Ufes, quando da análise 
da documentação, a Prograd pode solicitar homologação 
do Laudo Médico pela Junta Médico-Pericial da Secretaria 
de Assuntos Comunitários da Ufes.  É competência do Pró
-Reitor de Graduação deferir ou não a solicitação, cabendo 
aos professores cumprir a decisão.

O deferimento da solicitação tem por consequência: [A] 
O abono das faltas do período estabelecido pela Prograd, 
não podendo ser computadas para fins de reprovação por 
frequência; [B] A obrigatoriedade de atribuição ao aluno 
de tarefas domiciliares;

Cabe lembrar que: [A] Moléstias de cunho psicológico não 
estão respaldadas por legislação, portanto não garantem 
o abono de faltas nem o direito a tarefas domiciliares; [B] 
Permanecendo a situação, o Amparo Legal deve ser renovado 
no início de cada semestre, por meio de novo requerimento 
ao qual deve ser anexado laudo médico atualizado.

A Prograd encaminha o processo aos Departamentos en-
volvidos para ciência dos professores responsáveis pelas 
disciplinas objeto de matrícula do aluno, para ciência do 
deferimento da solicitação de amparo legal.
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Considerando que os professores devem prescrever trabalhos 
domiciliares, cabe ao Departamento fornecer ao aluno os 
contatos dos docentes, quando assim solicitado.

AMPARO LEGAL À GESTANTE (Decreto Lei 6.202 de 17 
de abril de 1975): A aluna nessa condição (ou seu pro-
curador) deve comparecer à Pró-Reitoria de Graduação, 
em qualquer época do ano e no início do afastamento 
das atividades, para dar entrada em processo (formulário 
próprio da ProGRAD) anexando a seguinte documenta-
ção: [A] Cópia do documento de identidade; [B] Cópia do 
Horário Individual; [C] Laudo Médico (atestando o mês 
de gestação em que se encontra);

O protocolo de requerimento de Amparo Legal é entre-
gue ao aluno de imediato. E o prazo de afastamento será 
computado a partir da data informada no laudo médico.

Conforme Parecer nº 1638/2010 da Procuradoria Geral da 
UFES, quando da análise da documentação, a ProGRAD pode 
solicitar homologação do Laudo Médico pela Junta Médico
-Pericial da Secretaria de Assuntos Comunitários da Ufes.

A ProGRAD encaminha o processo aos Departamentos 
envolvidos para ciência dos professores responsáveis pelas 

disciplinas objeto de matrícula da aluna, para ciência do 
deferimento da solicitação de amparo legal. Considerando 
que os professores devem prescrever trabalhos domiciliares, 
cabe ao Departamento fornecer os contatos dos docentes 
à aluna, quando assim solicitado.

TRANSFERÊNCIA POR AMPARO LEGAL: A Ufes prevê também 
a transferência  por  amparo legal como uma forma de ad-
missão nesta Universidade de aluno servidor público, civil ou 
militar, ou de seu dependente, para cursos correspondentes 
ou afins. Os pedidos de transferência nesta modalidade in-
dependem da existência de vagas e de critérios como carga 
horária mínima e máxima concluída e de processo seletivo.

Regulamentação legal: Resolução nº.  13/2012  –  CEPE:  regu-
lamenta  os procedimentos para concessão de transferência de 
aluno servidor ou seu dependente, por amparo legal, na forma 
do artigo nº 49 da lei 9.394/96 e artigo 99 da lei 8.112/90.

A transferência por amparo legal pode ser requerida a qual-
quer tempo, na  ProGRAD  via  formulário  próprio e entrega 
da documentação exigida pela Resolução nº 13/2012.

OBSERVAÇÃO: considerando a dificuldade dos alunos de cursos 
EaD em comparecer presencialmente à Prograd para requerer 
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amparo legal, os polos e as secretarias de curso mediam esse 
processo. Desse modo, o aluno faz seu requerimento por meio 
de um formulário padrão preenchido e assinado, que pode ser 
obtido na secretaria do polo ao qual ele se encontra vinculado. 
E, depois, esse requerimento é enviado pelo polo à secretaria 
do curso que, por sua vez, encaminha o documento à Prograd. 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS OU DISPENSA DE DISCIPLI-
NAS: O aproveitamento de estudos é o reconhecimento 
do valor formativo equivalente a disciplinas do currículo 
da Ufes, cursadas com aproveitamento em Instituições de 
Ensino Superior (IES). É situação passível de ocorrer e leva 
em conta o percentual de conteúdo equivalente ( ≥75%) e 
a carga horária ( ≥ que a CH da disciplina da Ufes).

Regulamentação legal: Resolução nº. 23/1997: dispõe sobre 
o aproveitamento de estudos nos cursos de graduação da 
Ufes. Procedimento de Competência do Coordenador Orientar 
o aluno a requerer aproveitamento de estudos diretamente 
no Colegiado (formulário próprio modelo ProGRAD), ane-
xando a documentação necessária.

Cabe ao Colegiado a decisão sobre o reconhecimento das 
matérias, visando as suas dispensas. Cada Colegiado de 
Curso pode estabelecer critérios complementares para 

aproveitamento de disciplinas. Após parecer final, o Co-
ordenador encaminha o processo para o Departamento 
de Registro e Controle Acadêmico da ProGRAD para o 
registro dos aproveitamentos de estudos concedidos e 
arquivamento do processo na pasta do aluno.

PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA DO DISCENTE: O pedido 
para aproveitamento de estudos deverá ser feito no Colegiado 
de Curso. Para efeito de análise de dispensa de disciplinas, o 
aluno precisa apresentar no ato de requerimento: [A] Cópia 
do histórico escolar do Ensino Superior; [B] Programa das dis-
ciplinas cursadas; [C] Estrutura curricular do curso de origem. 

OBSERVAÇÃO: o aluno de cursos EaD deve se dirigir ao 
polo ao qual está vinculado para obter o formulário para 
requerimento e depois enviá-lo à secretaria do curso por 
meio do correio do polo.

COLAÇÃO DE GRAU: É a cerimônia solene e pública, reali-
zada sob a presidência da direção do Centro, por delegação 
do Reitor, que oficializa a conclusão de curso superior de 
graduação. Os requisitos básicos para a colação de grau são: 
[A] ter integralizado todos os créditos do currículo pleno do 
curso; [B] ter solicitado colação de grau no prazo estabelecido 
no Calendário Acadêmico.
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A documentação necessária para solicitação de colação de 
grau e de confecção e registro de diploma é: [A] Certidão 
de nascimento ou casamento (cópia legível); [B] Carteira de 
Identidade (cópia legível); [C] Comprovante de quitação com 
as obrigações eleitorais (só apresentação); [D] Comprovante 
de quitação com as obrigações militares (só apresentação);

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE COLAÇÃO DE GRAU: 
A data de colação de grau deve ser definida observado 
o período destinado a esse fim no Calendário Acadêmi-
co e de comum acordo entre Comissão de Formatura e 
Direção de Centro.

O formando que por qualquer motivo estiver impossibili-
tado de comparecer à cerimônia de colação de grau pode 
indicar um procurador para esse fim (procuração simples, 
de próprio punho).

O formando que não comparecer à cerimônia de colação de 
grau deve requerer à ProGRAD nova data de colação de grau, 
situação definida como “colação de grau em data especial”, 
que é feita somente após a solenidade oficial da turma. O 
requerimento deve ser feito dentro dos 10 (dez) primeiros 
dias úteis de cada mês e a colação de grau acontece no 1º 
(primeiro) dia útil do mês subsequente, na ProGRAD.

O formando que comprovadamente for aprovado em 
concurso público e em cuja documentação exigida para 
a posse constar o diploma de graduação, pode solicitar 
antecipação de colação de grau junto a Direção do Cen-
tro, a partir do último dia do semestre letivo previsto em 
calendário acadêmico e seguindo o disposto na IN003/
2010-ProGRAD.

PROCEDIMENTOS E COMPETÊNCIA DO COORDENADOR DE 
CURSO: Encerrado o prazo para solicitação de colação 
de grau, a Divisão de Expedição e Registro de Diplomas 
do Departamento de Registro e Controle Acadêmico da 
PROGRAD relaciona os alunos requerentes  por  curso e 
encaminha a relação para as Coordenações de Curso para 
conhecimento e análise da situação dos alunos.

O Colegiado do curso faz uso do relatório disponibilizado 
no Sistema de Informação Educacional (SIE) – Histórico 
Comparativo – para analisar a situação de integralização 
curricular de cada possível finalista. Concluída a análise, 
o Colegiado devolve à ProGRAD a listagem nominal dos 
alunos aptos a colar grau ao término do semestre letivo.

Concluído o semestre letivo, e tendo o aluno integrali-
zado todos os créditos necessários, a ProGRAD (já ciente 
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da data prevista para a solenidade) preparada a ata e as 
certidões de colação de grau, por curso, e encaminha 
tais documentos à Direção do Centro para a realização 
da cerimônia.

Após a cerimônia de colação de grau, a Direção do Centro 
encaminha à ProGRAD a ata da sessão solene contendo 
as assinaturas dos formandos que compareceram à cola-
ção  de  grau  (havendo  colação   por   procuração a mesma 
deverá estar anexada à ata) para que seja registrado no SIE 
o fim do vínculo do aluno com a Ufes.

A certidão de colação de grau recebida pelo aluno tem validade 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo substituída 
posteriormente pelo diploma devidamente registrado.

OBSERVAÇÃO: considerando a dificuldade dos alunos de 
cursos EaD em comparecer presencialmente à Prograd para 
requerer colação de grau, os polos e as secretarias de curso 
mediam esse processo. Desse modo, o aluno faz seu reque-
rimento por meio de um formulário padrão preenchido e 
assinado, que pode ser obtido na secretaria do polo ao qual 
ele se encontra vinculado. E, depois, esse requerimento é 
enviado pelo polo à secretaria do curso que, por sua vez, 
encaminha o documento à Prograd. 

DESLIGAMENTO DE CURSO: O desligamento do aluno de 
curso de graduação (cancelamento da matrícula) pode 
ocorrer de forma facultativa – a qualquer momento e por 
vontade própria – ou por sanção disciplinar que caracterize 
sua expulsão; por abandono por dois semestres letivos, con-
secutivos ou não; por 03 (três) reprovações em uma mesma 
disciplina; ou, ainda, por não integralização curricular no 
prazo máximo previsto na legislação vigente.

Para efeitos de desligamento, considera-se abandono de 
curso o aluno que não solicitar matrícula ou cancelar todas 
as disciplinas que obteve no semestre. Conforme Parecer 
nº 470/2008 da Procuradoria Federal da UFES, ratificado 
pela Decisão nº 177/2008-CONSUNI, “uma vez rompido o 
vínculo jurídico entre a Ufes e o aluno, em razão de ato 
administrativo válido e eficaz, há que se exigir o vestibular 
para o reingresso ao curso”.

Regulamentação Legal: Resolução nº 24/2000 – CEPE: es-
tabelece normas que regulamentam as situações de aban-
dono, desligamento e jubilamento de alunos dos cursos de 
graduação (cancelamento de cadastro).

ATENÇÃO: o endereço desatualizado/incompleto além de 
prejudicar o aluno dá respaldo à Ufes em processo judicial.
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Havendo recurso do aluno, o DAAE/ProGRAD  retorna o 
processo ao Colegiado de Curso para reanálise (o recur-
so  pode ser  acatado ou não). O processo deve retornar ao 
DAAE/ProGRAD, considerando o prazo limite estabelecido 
em calendário específico, com a decisão final devidamente 
acompanhada de extrato de ata da reunião do Colegiado.

No caso de não haver quorum, o Coordenador deve encami-
nhar a decisão final ad-referendum e assim que acontecer a 
próxima reunião referendar tal  decisão e encaminhar o 
extrato de ata para ser anexado ao processo.

Finalizando, o DAAE/ProGRAD toma as providências junto à 
Secretaria de Gabinete da Prograd para efetivar a publicação 
da Portaria de Desligamento e junto ao Departamento de 
Registro e Controle Acadêmico para a inativação no SIE dos 
alunos desligados.

REGISTRO DE DIPLOMA: É a autenticação do documento 
que outorga grau ao aluno concluinte, para o exercício 
profissional. Cabe à ProGRAD efetivar o registro dos diplomas 
da UFES, o que é feito por ordem de data de colação de grau 
– em aproximadamente 60 dias, após a colação de grau, o 
diploma está  disponibilizado para recebimento.

RECEBIMENTO DE DIPLOMA: Ao final de cada semestre a 
ProGRAD providencia a confecção e o registro dos diplomas 
que somente serão entregues mediante apresentação de 
documento de identidade e de nada consta da Biblioteca 
Central. Após conferir seus dados no documento, o aluno  as-
sina  o diploma (com caneta específica) e o comprovante de 
recebimento que será arquivado juntamente com a docu-
mentação pré-selecionada para compor o arquivo inativo.

2ª VIA DE DIPLOMA: A 2ª via de um diploma pode ser ex-
pedida tanto por motivo de extravio como por danificação 
do original. O diploma expedido trará os dados  usuais,  ten-
do  em  destaque, no anverso, a expressão segunda via e no 
verso, além dos dados referentes ao seu próprio registro, todos 
os demais dados referentes ao registro do diploma original.

A documentação necessária para solicitação de diploma 
(1ª ou 2ª via) é: [A] Certidão de nascimento ou casamento 
(cópia legível); [B] Carteira de Identidade (cópia legível); 
[C] Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais 
(só apresentação); [D] Comprovante de quitação com as 
obrigações militares (só apresentação);

OBSERVAÇÃO: considerando a dificuldade dos alunos de 
cursos EaD em comparecer presencialmente à Prograd 
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para requerer e receber diploma, os polos e as secretarias 
de curso mediam esse processo. Desse modo, o aluno 
faz seu requerimento por meio de um formulário padrão 
preenchido e assinado, que pode ser obtido na secretaria 
do polo ao qual ele se encontra vinculado. E, depois, esse 
requerimento é enviado pelo polo à secretaria do curso 
que, por sua vez, encaminha o documento à Prograd. 
Para o recebimento, a Prograd envia o diploma para a 
secretaria do curso, que por sua vez envia para o polo ao 
qual o aluno está vinculado.

HISTÓRICO ESCOLAR: É o documento que registra todos 
os dados relativos à vida acadêmica do aluno, além de seus 
dados pessoais. Há dois tipos de histórico acadêmico: o 
parcial e o final.

O histórico parcial é emitido semestralmente para os alunos 
regulares, e registra, entre outras informações, as disciplinas 
concluídas ou não nos semestres anteriores. O aluno tem 
acesso ao seu histórico parcial via Portal do Aluno.

O histórico final é emitido pela Pró-Reitoria de Graduação, em 
papel próprio, para os alunos que concluíram o curso superior, e 
registra, entre outras informações, todas as disciplinas concluí-
das com aproveitamento e a data de colação de grau do aluno.

PROCEDIMENTOS PARA RETIFICAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR: 
Caso seja verificado algum erro nas informações pessoais 
registradas no histórico escolar, o aluno deverá solicitar 
a imediata correção junto à ProGRAD. Em se tratando de 
retificação de informações acadêmicas, o aluno deve soli-
citar ao Professor responsável pela disciplina que retifique 
a situação, via memorando expedido pelo Departamento 
ao qual está vinculado e encaminhado ao Departamento 
de Registro e Controle Acadêmico da ProGRAD, em prazo 
estabelecido em Calendário Acadêmico. A ProGRAD verifica 
se a solicitação de retificação procede e, em caso afirma-
tivo, providencia a alteração arquivando o memorando 
junto à pauta.

MATRÍCULA: Ao ingressar na Ufes, o aluno é identificado por 
um número  de  matrícula  (registro  acadêmico)  composto 
por dez algarismos. Os números correspondem ao ano, ao 
semestre de ingresso na UFES e ao registro.

Exemplo: Em todos os documentos escolares aparece o nú-
mero de matrícula do aluno – é como uma credencial para 
todos os procedimentos de natureza acadêmica.

NOVO CURSO SUPERIOR: É uma modalidade de admissão 
que permite ao portador de diploma de curso superior de 
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graduação, ingressar na Ufes em outro curso superior de 
graduação, através de processo seletivo específico.

O ingresso por meio desta modalidade está condicionado 
à existência de vagas e à abertura do processo seletivo via 
edital público. O candidato selecionado poderá, depois da 
efetivação de sua matrícula, requerer o aproveitamento dos 
estudos conforme expresso na Resolução nº. 23/1997 – CEPE.

TRANCAMENTO DE CURSO: O aluno tem direito de inter-
romper seus estudos, sem que isso implique reprovação, caso 
esteja matriculado. No entanto, só pode se valer desse direito 
apenas uma vez durante sua permanência na Universidade, 
pelo prazo de um ou dois períodos consecutivos. O tempo em 
que o curso se encontra trancado, não é computado no prazo 
fixado para integralização do currículo do referido curso.

Procedimentos: Cabe à Coordenação de Curso orientar o alu-
no interessado nesta situação a comparecer à  ProGRAD, no 
prazo fixado em calendário acadêmico, munido da seguinte 
documentação: Cópia do documento de identidade; Cópia do 
histórico escolar atualizado; Nada consta da Biblioteca Central.

O aluno não necessita requerer interrupção do trancamento, 
pois o ato da matrícula destranca o curso automaticamente.

OBSERVAÇÃO: tendo em vista que os cursos a distância 
da UFES não abrem novas turmas todo semestre, como 
os cursos presenciais, o trancamento de curso não é reco-
mendável para alunos na modalidade a distância. Como 
o curso apresenta turma única, o aluno que retorna do 
trancamento de curso não encontra uma nova turma para 
acompanhar e precisa realizar as disciplinas que perdeu por 
meio da reoferta. Todavia, embora haja tais dificuldades, 
o trancamento de curso é previsto por lei para alunos de 
cursos a distância também. E, considerando a dificuldade 
dos alunos de cursos EaD em comparecer presencial-
mente à Prograd para requerer trancamento de curso, os 
polos e as secretarias de curso mediam esse processo. 
Desse modo, o aluno faz seu requerimento por meio de 
um formulário padrão preenchido e assinado, que pode 
ser obtido na secretaria do polo ao qual ele se encontra 
vinculado. E, depois, esse requerimento é enviado pelo 
polo à secretaria do curso que, por sua vez, encaminha o 
documento à Prograd. 
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