
INGRESSANTES DA GRADUAÇÃO EAD

Leia abaixo as perguntas mais frequentes dos(as) estudantes e tire suas dúvidas sobre o início
das atividades na educação a distância da Ufes:

Quando iniciam as aulas?
As aulas do Curso de Licenciatura em Química - EAD, semestre letivo 2021/2, iniciarão na
segunda quinzena de agosto/2021.

Demais cursos de graduação EAD, fique atento ao calendário acadêmico no site da SEAD
http://sead.ufes.br.

Qual o local para acesso ao calendário da EAD da Universidade?
A EAD da Ufes segue calendário acadêmico próprio, que está disponível no site da SEAD.
http://sead.ufes.br

Como saberei em quais disciplinas estou matriculado(a)?
A matrícula em disciplinas de calouros é feita automaticamente pela PROGRAD, ou seja, você
não precisará efetuar nenhum outro procedimento. Todo(a) calouro(a) é matriculado(a) em
todas as disciplinas disponíveis para o primeiro período.

Para verificar as disciplinas, acesse o Portal do Aluno UFES e gere o relatório Comprovante de
Matrícula, disponível somente a partir de 15/08.

Como acesso o Portal do Aluno da UFES?
Aguarde 48 horas após a confirmação da sua matrícula para acessar o Portal do Aluno. O acesso
é pelo link: https://aluno.ufes.br/

O que é o Login Único UFES?
Login único é um nome de usuário próprio da Ufes. Para gerar seu Login Único UFES (e com ele,
acessar o Portal do Aluno e diversos outros sistemas da universidade), entre no site do Portal do
Aluno, clique em "Gerar/Recuperar acesso" e siga o passo-a-passo. Leia as instruções com
atenção.

Qual o meu número de matrícula?
O número foi encaminhado para seu e-mail na confirmação de matrícula.

Você também pode conferir seu número de matrícula acessando os relatórios disponíveis no
seu Portal do Aluno.

As aulas da EAD são semipresenciais. Haverá encontros presenciais nos polos?
Os cursos ofertados na modalidade de ensino a distância preveem encontros presenciais
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semanais obrigatórios nos polos UAB/ES, nas cidades que os sediam, de acordo com calendário
de atividades das disciplinas. Esses encontros poderão ocorrer, inclusive, aos sábados. Porém,
devido à pandemia do Covid-19, a UFES está funcionando em caráter excepcional na modalidade
Ensino Aprendizagem Remoto Temporário Emergencial - EARTE.

Os Cursos em modalidade EAD também estão em EARTE (remoto), ou seja, sem atividades
presenciais nos 27 Polos Municipais de Apoio Presencial, até que a UFES defina que é seguro
retomar o ensino híbrido ou a presencialidade.

A Resolução CEPE nº 020/2021 aprovou o Ensino Aprendizagem Remoto Temporário Emergencial
- EARTE. Acesse a Resolução para verificar as alterações ocorridas em relação ao EARTE no
semestre passado. Fique atento às instruções que serão encaminhadas pelo seu Curso e pela
SEAD.

Onde terei acesso às minhas disciplinas e aulas nos Cursos de graduação EAD da UFES?
As disciplinas EAD acontecem pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem da EAD http://ead.ufes.br

É necessário utilizar seu login único e senha da UFES. É o mesmo login e senha utilizados no
Portal do Aluno. O acesso às salas de disciplinas será liberado no início do calendário
acadêmico.

Como posso aprender mais sobre recursos das Tecnologias Educacionais Digitais da UFES?
Acesse os links a seguir:
https://edutics.ufes.br/

1) Percorra a trilha de vídeos MOODLE, sistema utilizado no ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) que utilizamos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOvY8jHP9hlZ0b0DgGVLkzeniMcjaYKke

2) Como recursos de apoio para desenvolver atividades acadêmicas percorra a trilha
Capacitação Classroom e Ferramentas G-Suite:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOvY8jHP9hlZRDLY71LEZxPLwctAwG7RR

É importante também que verifique sobre o acesso às aulas diretamente com o Colegiado do
seu curso: secretaria.sead@ufes.br

Já fiz disciplinas em outra faculdade, como faço para aproveitá-las?
O aproveitamento de disciplinas já cursadas deverá ser solicitado diretamente ao Colegiado de
Curso, no período do Calendário Acadêmico da EAD.

Entre em contato por e-mail e verifique os procedimentos necessários:
secretaria.sead@ufes.br

Qual o contato do meu Colegiado de Curso?
Os contatos dos Colegiados de Curso estão disponíveis neste link:
https://sead.ufes.br/contatos/
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