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APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma iniciativa que visa 
promover ampla interação da instituição com a sociedade. Nela são apresentadas as principais informações 
sobre os setores da universidade, suas atribuições e coordenações, bem como os serviços que são oferecidos 
à população em diferentes áreas, e as formas de acesso a esses serviços, de forma a manter os padrões de 
qualidade que devem nortear o atendimento ao público. A Carta de Serviços ao Cidadão está estabelecida no 
Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009, que trata da simplificação do atendimento público à comunidade.

A Ufes é uma instituição fundada em 5 de maio de l954, voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão 
universitária. Prima por oferecer ensino superior público de qualidade, por se dedicar à formação acadêmica 
de futuros profissionais em diferentes áreas do saber, por atuar na construção da plena cidadania, e por gerar 
e produzir conhecimento. Está também pautada na oferta de serviços diversos, por meio dos quais estabelece 
um permanente processo de integração com a comunidade. 

Esta Carta de Serviços ao Cidadão é mais uma ferramenta disponibilizada pela Ufes à sociedade, de modo 
a reafirmar o seu compromisso com a transparência e a credibilidade de sua atuação acadêmica e de seus 
serviços. Sediada no Espírito Santo, é uma instituição pública permanentemente aberta à sociedade.

Reinaldo Centoducatte
Reitor
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SERVIÇOS DA UFES

Reitoria 

A Reitoria é o órgão executivo da Administração Superior da Ufes, encarregado de supervisionar, coordenar 
e fiscalizar as atividades universitárias. A Reitoria é exercida pelo Reitor, escolhido por meio de consulta à 
comunidade universitária e nomeado pela Presidência da República. De acordo com o Estatuto da Ufes, ele 
define, mediante aprovação do Conselho Universitário, a competência, atribuições e responsabilidades de 
todos os órgãos a ela subordinados. Nas faltas e impedimentos do Reitor ele é substituído pelo Vice-Reitor, 
que também poderá exercer outras atribuições no âmbito da administração, por delegação do Reitor.

Reitor: Prof. Dr. Reinaldo Centoducatte
Telefone: 27 4009-2212
E-mail: reitor@reitoria.ufes.br

Vice-Reitora: Profª Drª Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto
Telefone: 27 4009-2770
E-mail: vicereitora@reitoria.ufes.br

CONSELHOS SUPERIORES

O Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (Daocs) é o setor da Ufes encarregado 
de assistir administrativamente o funcionamento dos Conselhos Superiores da Universidade. Os conselhos 
são: Universitário (Consuni); Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe); e Curadores.

Diretor interino do Daocs: Renato Carlos Schwab Alves
Telefone: (27) 4009-2220
Fax: (27) 4009-2224
E-mail: daocs@reitoria.ufes.br 
Website: www.daocs.ufes.br

Conselho Universitário – Consumi

É o órgão superior deliberativo e consultivo da Ufes em matéria de política universitária, administrativa, 
financeira, estudantil e de planejamento. No total, é composto por 24 membros, assim distribuídos: Reitor 
(presidente), vice-reitor, diretores dos centros de ensino, reitor do período imediatamente anterior, pró-reitores 
de Administração e de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, diretor superintendente do hospital 
universitário, dois representantes dos professores, dois representantes dos servidores técnico-administrativos, 
e quatro representantes dos estudantes. 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Cepe 

É o órgão central da Ufes em matéria de supervisão de ensino, de pesquisa e de extensão, com funções 
deliberativas e consultivas. No total, é composto por 33 membros, assim distribuídos: Reitor (presidente), 
vice-reitor, dois representantes de cada um dos 10 centros de ensino, pró-reitores de extensão, graduação, e 
de pesquisa e pós-graduação, dois representantes dos servidores técnico-administrativos, e seis representantes 
dos estudantes. 

Conselho de Curadores

É o órgão deliberativo e consultivo em matéria de fiscalização econômico-financeira. Acompanha e fiscaliza 
a execução orçamentária da Ufes por meio da documentação a ele encaminhada pelo Departamento de 
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Contabilidade e Finanças e pelas unidades descentralizadas. Tem a responsabilidade de aprovar os balancetes 
financeiros mensais e a prestação anual de contas da Universidade, apresentada pelo Reitor, a fim de ser enviada 
à Secretaria Federal de Controle da Controladoria Geral da União (CGU). É composto por 10 membros, 
que escolhem o presidente e o vice-presidente entre os integrantes. É composto por três representantes dos 
conselhos Universitário, e de Ensino, Pesquisa e Extensão, um representantes do Ministério da Educação, um 
representante da comunidade, um representante dos servidores técnico-administrativos, e um representante 
dos estudantes.

ASSESSORIA DE GABINETE DO REITOR

É composta por assessores designados pelo Reitor para desenvolverem projetos e serviços de interesse da 
Administração e da comunidade acadêmica. A Assessoria do Gabinete do Reitor e da Vice-Reitora tem as 
seguintes atribuições:

– Elaboração e realização do cerimonial do Gabinete do Reitor e da Vice-Reitora e assessoria de cerimonial 
às demais unidades da Ufes.

– Elaboração e manutenção de informações como contatos, mala-direta e outros, relacionadas à atividade de 
cerimonial.

– Elaboração de propostas normativas a serem encaminhadas para análise e decisão por parte das unidades 
gestoras e órgão consultivos e deliberativos da Ufes.

– Apoio técnico as atividades de organização da gestão e de reordenamento do espaço físico das unidades 
gestoras da Ufes.

– Preparação, suporte e acompanhamento das agendas internas do Reitor e da Vice-Reitora.

– Suporte e acompanhamento do agendamento das atividades do Reitor e da Vice-reitora.

– Assessoramento, suporte técnico e político, sob demanda, às tomadas de decisão do Reitor e da Vice-Reitora.

– Acompanhamento, sob demanda, da implementação de determinações e decisões do Reitor e da Vice-Reitora.

– Acompanhamento, sob demanda, do Reitor e da Vice-Reitora nas agendas internas e externas que acontecem 
fora do âmbito do Gabinete da Reitoria.

– Preparação da pauta e convocação das reuniões da equipe de gestão, a partir das demandas e agendas do 
Reitor e da Vice-reitora.

– Preparação e suporte para agendas entre a Ufes e outros órgãos de governo nas esferas federal, estadual 
e municipal; Poder Legislativo; Poder Judiciário; entidades representativas da comunidade universitária; 
entidades privadas e outras
atividades de mesma natureza.

– Análise preliminar e preparação de documentos como subsídio às atividades do Gabinete do Reitor e da Vice-
reitora; e, recepção e atendimento aos órgãos internos e externos; representações dos servidores e do corpo 
discente; público interno e público externo, para orientação e apoio da Ufes à eventos técnico-cientificos.

Equipe de Assessoria do Gabinete do Reitor e da Vice-reitora:

Chefe de Gabinete: Renato Carlos Schwab Alves
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Telefone: (27) 4009-2227
E-mail: chefedegabinete@reitoria.ufes.br
 
Assessora de Assuntos Interinstitucional: Tânia Zamborlini da Silva
Telefone: (27) 4009-2770
E-mail: taniaborlini@gmail.com
  
Assessor de Projetos Especiais: Paulo Roberto da Silva de Souza
Telefone: (27) 4009-2057
E-mail: paulo.rs.souza@ufes.br
  
Assessor de Programas Especiais: Marcelo Rosa Pereira
Telefone: (27) 4009-2858
E-mail: marcelo.pereira@ufes.br
 
Assessora de Gabinete: Bettina Esteves Loureiro Soares
Telefone: (27) 4009-2945
E-mail: bereufes@hotmail.com 

Assessora de Gabinete: Vanessa Oliveira de Azevedo Rocha
Telefone: (27) 4009-2711
E-mail: vanessa.rocha@ufes.br  

ATENDIMENTO JURÍDICO À COMUNIDADE – NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – NPJ

O NPJ é um órgão vinculado ao Departamento de Direito da Ufes, que desenvolve programas de atendimento à 
comunidade, cursos de extensão, seminários jurídicos, assessoramento técnico e projetos de pesquisa jurídica. 
O escritório do NPJ fica situado no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), campu de Goiabeiras, 
Vitória, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. 

Pela manhã, funciona o atendimento de Direito de Família e Direito Civil (geral), em especial, por Defensores 
Públicos estaduais e estagiários; à tarde há atendimento do Juizado Especial Cível Estadual, inclusive atividades 
cartorárias desse Juízo, funcionando para conciliações e abertura de processos.

Por meio do NPJ o curso de Direito oferece à comunidade os seguintes serviços:

– Assistência jurídica gratuita (com representação judicial ou extrajudicial de interesses) a professores, alunos 
e funcionários da Ufes, bem como à comunidade externa, na área de Direito de Família. 

– Orientação em metodologia da pesquisa, inclusive em elaboração de monografia jurídica, a alunos de Direito 
e de outras áreas de conhecimento. 

– Orientação jurídica gratuita (atendimento sem representação judicial ou extrajudicial de interesses) a 
professores, alunos e funcionários da Ufes e à comunidade externa nas áreas de:

- Direito do Consumidor (Procon/Ufes) 
- Direito Eleitoral 
- Direito Penal 
- Direito Administrativo 
- Direito Ambiental e da energia 
- Direito da Micro e da Pequena Empresa 
- Direito Trabalhista 
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- Previdência Social 
- Direitos Humanos

– Prestação de serviços de assessoramento técnico-jurídico, por meio de projetos de extensão, administrados 
financeiramente pela FCAA–Ufes.

– Orientação especial a interessados da Ufes (alunos, professores e funcionários ou órgãos da Universidade) 
às câmaras municipais e à Assembléia Legislativa do Estado, em processo legislativo e técnica de elaboração 
de normas, regimentos, estatutos, contratos, convênios, etc.

– Organização de congressos, seminários e eventos similares na área de Direito e outras afins.

– Orientação sobre estágio profissional em Direito, bem como em outros campos profissionais (neste caso, 
sobre a legislação pertinente), a alunos da Ufes e de outras instituições.

– Orientação vocacional, divulgando em escolas secundárias em geral, bem como em cursos pré-vestibulares, 
as carreiras jurídicas (Advocacia, Defensoria Pública, Magistratura, Ministério Público, carreiras políticas, 
etc).

Telefone: (27) 3335-7745
Fax: (27) 3335-2738

BIBLIOTECA CENTRAL

O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) da Ufes conta com oito unidades distribuídas nos quatro campi, 
e possui o maior acervo bibliográfico do Espírito Santo, com 432. 321 exemplares, e 142.117 títulos de 
material bibliográfico entre livros, periódicos, dissertações, teses e multimeios. Possui também material 
bibliográfico digital. São 630 títulos de e-books, das editoras IEEE, Wiley e Cambridge, assinaturas de 
periódicos como os da Editora Revista dos Tribunais, e a base de dados VLEX, com periódicos de mais de 
140 países.

O SIB/Ufes também alimenta a Biblioteca Digital e Teses e Dissertações (BDTD), o Repositório 
Institucional (RI) da universidade, e o acesso ao Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). O material digital pode ser acessado por meio do endereço www.
bc.ufes.br. A Biblioteca Central está localizada no campus de Goiabeiras, e recebe uma média mensal de 50 
mil visitantes.

Diretora: Arlete Franco
Telefone: (27) 4009-2400
Website: www.bc.ufes.br 

CENTRO DE LÍNGUAS PARA A COMUNIDADE – CLC

Os cursos de línguas para a comunidade surgiram como resultado dos projetos de extensão do Departamento 
de Línguas e Letras da Ufes. Seus objetivos são: propiciar a formação aos alunos dos cursos de Letras da Ufes, 
e estender a um número maior de pessoas a possibilidade de estudos e aprendizagem de diferentes idiomas  

A extensão da aprendizagem de línguas à comunidade é preocupação da Ufes, por ser esse conhecimento 
essencial ao ser humano. Sob esse princípio, o Centro de Línguas está atento às exigências do mercado de 
trabalho, e também da formação acadêmica de seus alunos, considerando a importância da aprendizagem 
de línguas o crescimento intelectual, profissional, social, oportunizando novas possibilidades de estudos.  
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O Centro de Línguas oferece 26 turmas simultâneas em três turnos, com um total aproximado de 7 mil alunos, 
dos quais 10% são contemplados com bolsas de estudos. Oferece o ensino dos idiomas inglês, espanhol, 
alemão, italiano, francês e português. O Centro de Línguas está localizado no campus de Goiabeiras.

Coordenadora: Priscila Matielo
Telefone: (27) 4009-2880, 4009-2875, 4009-2526 – Fax (27) 4009-2879
E-mail: coordadm@clinguas.com.br 
Website: www.clinguas.com.br

CENTROS DE ENSINO

A Ufes possui 10 centros de ensino, abrangendo diferentes áreas do conhecimento, e distribuídos em quatro 
campi universitários, sendo dois em Vitória, nos bairros Goiabeiras (sede) e Maruipe; e dois no interior, 
localizados nos municípios de Alegre, no sul do Estado – a 198 Km da capital –; e em São Mateus, no norte 
capixaba – a 222 Km de Vitória.

Os centros de ensino são unidades acadêmicas que possuem organização e estruturas próprias, descentralizadas, 
para realizar todas as atividades relacionadas ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Nos 
centros de ensino, além da estrutura administrativa, estão os cursos de graduação e de pós-graduação, com os 
seus departamentos, laboratórios, e os programas de pesquisa.  

Campus de Goiabeiras

Centro de Artes – CAr 

Abriga os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Artes Plásticas, Artes Visuais, Desenho 
Industrial, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Audiovisual, e Música. Além disso, oferece Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo e Mestrado em Artes.

Diretor: Paulo Sérgio de Paula Vargas 
Vice-diretor: Fábio Goveia Gomes

Telefone: (27) 4009-2582 
Wesite: www.car.ufes.br

Centro de Ciências Exatas – CCE

Oferece os cursos de graduação em Matemática, Física, Química e Estatística. Além disso, oferece três 
programas de pós-graduação: Física (mestrado e doutorado), Química (mestrado) e Matemática (mestrado).

Diretor: Armando Biondo Filho 
Vice-diretor: Milton Morigaki

Telefone: (27) 3335-2820 
Website: www.cce.ufes.br

Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN

Abriga os cursos de graduação em Ciências Biológicas, Ciências Sociais (noturno e vespertino), Filosofia 
(noturno/bacharelado e noturno/licenciatura), Geografia (diurno e noturno), História (noturno e vespertino), 
Letras (Inglês, Português/ matutino e Português/noturno), Oceanografia, e Psicologia.
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O CCHN oferece ainda cursos de pós-graduação: mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Animal), 
Biologia Vegetal, Filosofia, Geografia, História, Letras, Lingüística, Oceanografia Ambiental, Política Social, 
Psicologia (mestrado e doutorado) e Psicologia Institucional.

Diretor: Renato Rodrigues Neto 
Vice-diretor: Julio Bentivoglio

Telefone: (27) 4009-2523 
Website: www.cchn.ufes.br

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE

Agrega os seguintes cursos de graduação: Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, 
Direito, Economia, Gemologia e Serviço Social. Na pós-graduação oferece os cursos de mestrado em 
Administração, Ciências Contábeis, Direito Processual Civil, Economia, Gestão Pública, e Política Social 
(mestrado e doutorado); e curso de doutorado em Ciência da Informação. O CCJE oferece ainda cursos de 
especialização nas áreas de: Segurança Pública, Administração Pública Contemporânea, e Controle Gerencial 
e Finanças.

Diretor: Gelson Silva Junquilho 
Vice-Diretora: Margareth Vetis Zaganelli

Telefones: (27) 4009-2590 – (27) 4009-2613 
Website: www.ccje.ufes.br

Centro de Educação – CE

Oferece o curso de Pedagogia (matutino e noturno) e é composto por três departamentos: Teorias do Ensino 
e Práticas Educacionais; Linguagens, Cultura e Educação; e Educação, Política e Sociedade. O CE possui 
o Programa de Pós-Graduação lato sensu em Formação de Especialistas em Educação, o Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu e o Colegiado Especial do Curso de Pedagogia na modalidade à distância. Também 
está vinculado ao CE o Centro de Educação Infantil Criarte.

No exercício da direção do CE: Mirian do Amaral Jones Silva

Telefone: (27) 3335-2530 
Website: www.ce.ufes.br

Centro de Educação Física e Desportos – CEFD 

Abriga o curso de graduação em Educação Física (licenciatura e bacharelado) e mestrado nessa área. Oferece 
também curso de especialização em Educação Física para Educação Básica. O CEFD possui três laboratórios 
que oferecem atividades para a comunidade interna e externa.

Diretor: Zenólia Christina Campos Figueiredo 
Vice-diretor: Carlos Nazareno Borges

Telefone: (27) 4009-2636 
Website: www.cefd.ufes.br
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Centro Tecnológico – CT

Abriga os cursos de Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de 
Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, e Engenharia Mecânica, além de contar 
com programas de pós-graduação em Engenharia Ambiental (mestrado e doutorado), Engenharia Civil 
(mestrado), Engenharia Elétrica (mestrado e doutorado), Engenharia Mecânica (mestrado) e Informática 
(mestrado). O CT conta ainda com o curso de especialização em Instrumentação e Controle de Processos 
Industriais.

Diretor: Gilberto Costa Drumond Sousa 
Vice-diretor: Rogério Ramos

Telefone: (27) 4009-2685 
Website: www.ct.ufes.br

Campus de Maruipe

Centro de Ciências da Saúde – CCS

Funciona no campus universitário de Maruípe, em Vitória, e abriga os seguintes cursos de graduação: Medicina, 
Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional. As 
atividades práticas das disciplinas oferecidas pelos departamentos das áreas profissionalizantes ocorrem 
principalmente no Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam), e no Instituto de Odontologia 
(Ioufes), ambos no campus de Maruípe.

O CCS tem cinco programas de pós-graduação: em Ciências Fisiológicas (mestrado e doutorado), em Doenças 
Infecciosas (mestrado e doutorado), em Atenção à Saúde Coletiva (mestrado), em Odontologia (mestrado 
profissionalizante) e em Biotecnologia (mestrado e doutorado), aos quais está vinculada a maioria das 
linhas de pesquisa do CCS. Além disso, diversos cursos de especialização são oferecidos a cada ano pelos 
departamentos, em diferentes áreas como Fisiologia, Biotecnologia, Enfermagem e Odontologia.

Diretor: Carlos Alberto Redins 
Secretária Geral: Rita Cássia de Paula Campos

E-mail: sgcbm@npd.ufes.br
Telefone: (27) 3335-7201 
Website: www.ccs.ufes.br 

Campus de Alegre

Centro de Ciências Agrárias – CCA

É uma unidade de ensino da Ufes, localizada no município de Alegre, no Sul do Estado, a 198 quilômetros 
da Capital, onde funcionam 17 cursos de graduação, três mestrados e um doutorado. O CCA possui duas 
áreas experimentais, que ficam fora do campus de Alegre, na localidade de Rive, e no município de São José 
do Calçado, a 235 Km da Capital. Também vinculado ao CCA, no município de Jerônimo Monteiro, a 179 
Km de Vitória, funciona o Núcleo de Estudos e de Difusão de Tecnologia em Florestas, Recursos Hídricos e 
Agricultura Sustentável (Nedtec), que é uma unidade de pesquisa.

O CCA oferece os seguintes cursos de graduação: Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas 
(bacharelado), Ciências Biológicas (licenciatura), Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, 
Engenharia Industrial Madeireira, Engenharia Química, Farmácia, Física (licenciatura), Geologia, 
Matemática (licenciatura), Medicina Veterinária, Nutrição, Química (licenciatura), Sistemas de Informação, 
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e Zootecnia. Na pós-graduação oferece os cursos de mestrado em Ciências Florestais, Ciências Veterinárias, 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, e Produção Vegetal (mestrado e doutorado).

Diretor: Julião Soares de Souza Lima 
Vice-Diretor: Geraldo Regis Mauri 

Telefones: (28) 3552-8917 – (28) 3552-8981 
Website: www.cca.ufes.br

Campus de São Mateus

Centro Universitário Norte do Espírito Santo – Ceunes

Localizado no município de São Mateus, no norte do Estado, a 222 Km de Vitória, o Centro Universitário 
Norte do Espírito Santo é uma unidade de ensino da Ufes. O Ceunes abriga 14 cursos de graduação: 
Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas (bacharelado), Ciências Biológicas (licenciatura), 
Enfermagem, Engenharia de Computação, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia 
Química, Farmácia, Física (licenciatura), Matemática (bacharelado), Matemática (licenciatura), Química 
(licenciatura).

O Ceunes possui ainda uma unidade de pesquisa em seu campus, a Fazenda Experimental, onde são 
realizadas pesquisas nas áreas ambiental, agricultura e Agronomia. Na pós-graduação, o Ceunes oferece os 
cursos de mestrado em Agricultura Tropical, em Biodiversidade Tropical, e em Energia, além do curso de 
especialização em Ensino na Educação Básica.

Diretor: Marcelo Suzart de Almeida 
Vice-diretor: Maximilian Serguei Mesquita

Telefone: 27 3312-1511 
Website: www.ceunes.ufes.br

COORDENAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO

É um órgão colegiado normativo, consultivo e de assessoramento da interiorização da Ufes, e tem por objetivo 
promover a descentralização das atividades fins da universidade. A Coordenação de Interiorização tem a 
seguinte composição: vice-reitor, na presidência; pró-reitor de Graduação, na vice-presidência; pró-reitor de 
Pesquisa e Pós Graduação; pró-reitor de Extensão; um representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Cepe); e um representante do Conselho Universitário (Consuni).
 
Entre as suas atribuições estão: deliberar sobre a política de atuação da interiorização; propor convênios a 
serem estabelecidos entre a Ufes e outras entidades; elaborar um Plano de Atividades e o Relatório Anual 
da Coordenação de Interiorização, a serem apreciados pelo Consuni; articular as instâncias universitárias 
competentes, bem como as entidades conveniadas, para que as atividades fins descentralizadas sejam 
desenvolvidas com qualidade; propor alterações regimentais, quando necessárias.

Presidente: Profª Drª Maria Aparecida Santos Correa Barreto
Telefone: 27 4009-2770
E-mail: vicereitora@reitoria.ufes.br
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES – HUCAM

É a principal unidade de saúde da rede pública do Espírito Santo, tendo em vista o volume de atendimentos, 
sobretudo de média e alta complexidade. Fica localizado no campus universitário de Maruipe, Vitória, e 
cumpre a função de hospital-escola, atuando na formação de profissionais na área de saúde, oferecendo 
campo de estágio.

É o mais importante centro de pesquisa do Estado na área da saúde, e um dos mais conceituados do país. 
Atua fortemente na extensão universitária, oferecendo dezenas de programas à comunidade, em diferentes 
especialidades médicas. É uma referência em vários programas específicos de prevenção, diagnóstico e 
tratamento junto à comunidade não só do Espírito Santo, mas também de Estados vizinhos.

Os números indicam que, anualmente, o Hucam realiza cerca de 10 mil internações, seis mil cirurgias, 1,5 
mil partos, 200 mil consultas ambulatoriais, 15 mil atendimentos de urgência e 250 mil exames laboratoriais 
de análises clínicas.

Direção do Hucam

Diretor-Superintendente: Emílio Mameri Filho
Telefone: (27) 3335-7529
E-mail: diretoriahucam@gmail.com 

Diretor do Departamento Médico: Wilson Mário Zanotti
Telefone: (27) 3335-7110
E-mail: diretoriahucam@gmail.com 

Diretora do Departamento de Enfermagem: Rita Inês Casagrande da Silva
Telefone: (27) 3335-7120
E-mail: diretoriahucam@gmail.com 

Diretora do Departamento de Administração: Eliana Bassani Bezerra
Telefone: (27) 3335-7528
E-mail: diretoriahucam@gmail.com 

Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças: Fábio Cordeiro Thompson
Telefone: (27) 3335-7130
E-mail: diretoriahucam@gmail.com 

Diretora do Departamento de Ensino e Pesquisa: Aparecida das Graças Carvalho Gomes
Telefone: (27) 3335-7304
E-mail: diretoriahucam@gmail.com

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO HUCAM

Aleitamento Materno (Banco de leite)

Atende principalmente as crianças das Unidades Neonatais e Pediátricas durante sua internação até que as 
mães possam amamentá-los. Além da coleta de leite, o Banco orienta as mães no processo de amamentação, 
pois o aleitamento é um fator importante para as mães. Ele ajuda o útero a voltar ao tamanho normal depois 
do parto, diminuindo o risco de hemorragia e anemia. A mulher que alimenta o filho com o leite materno nos 
primeiros seis meses, perde rapidamente o peso que ganhou durante a gravidez, além de reduzir o risco de 
doenças, como diabetes, câncer de mama e de ovário. O Banco realiza
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todo procedimento de armazenamento e de distribuição do material e treina profissionais e alunos de escolas 
médicas e de instituições de saúde do Estado.

Responsável: Mônica Barros Pontes
Telefone: (27) 3335-7377
Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h
Local: Prédio Central do Hucam

Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)

Realiza diagnóstico e tratamento das várias doenças sexualmente transmissíveis (DST) e atendimento 
humanizado à paciente portador do vírus HIV (com fornecimento de AZT e outras drogas anti-retrovirais). 
Realiza acompanhamento pré-natal, uso do AZT antes e durante o parto, orienta sobre aleitamento materno e 
planejamento familiar, segundo orientações do Ministério da Saúde.

Responsável: Tânia Rego – médica
Telefoness: (27) 3335-7188, 3335-7189 e 3335-7456
Horário de funcionamento: A partir das 7h
Local: Ambulatório 5

Ambulatório de Infertilidade

Atende casal infértil, dando suporte emocional e médico. Ajuda homens com problemas de fertilidade.
Responsável: Arnaldo Ferreira Filho – médico
Telefone: (27) 3335-7186
Horário de funcionamento: Conforme a agenda dos médicos
Local: Ambulatório 2

Ambulatório de Planejamento Familiar

Composto por médicos, enfermeiras, psicólogas e assistentes sociais, presta esclarecimentos e orientações 
sobre a aplicação de métodos e técnicas para casais com
necessidade de contracepção. Realiza ações educativas, consultas e disponibiliza medicamentos e/ou métodos 
contraceptivos para cada caso específico, bem como avalia as indicações de esterilização e procedimentos 
necessários.

Responsáveis: Márcia Valéria e Ana Lúcia Pereira – enfermeiras
Telefone: (27) 3335-7186
Horário de funcionamento: Terças-feiras, das 8h às 12h
Local: Ambulatório 2

Ambulatório de Sexologia

Realiza atendimento médico individual e em grupo para os casos de disfunção sexual. São atendidos pacientes 
com encaminhamentos para avaliação e tratamento de disfunção sexual, como vaginismo e anorgasmia 
(impossibilidade de atingir o orgasmo). Os casos dessa área são direcionados para um acompanhamento 
conjunto com os ambulatórios de Ginecologia, Endocrinologia e Urologia.

Responsável: Maria Luiza – médica
Telefone: (27) 3335-7180
Horário de funcionamento: quintas-feiras, das 8h às 12h
Local: Ambulatório 2
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Atendimento à Mulher com HIV/DST/AIDS

Realiza teste rápido para detectar a HIV em sangue periférico em 100% de parturientes.
Este protocolo é realizado em conjunto com a Equipe das Doenças Infectocontagiosas e Equipe de Obstetrícia 
– Pré-Natal do hospital. Realiza exames confirmatório em 100% das gestantes que ingressarem na maternidade 
para parto ou aborto. Esses exames são realizados rotineiramente no serviço de Ginecologia e Obstetrícia em 
100% das
gestantes como parte de um protocolo de atendimento do serviço.

Responsável: Paulo Peçanha – médico
Telefone: (27) 3335-7199
Horário de funcionamento: Das 8h às 16h
Local: Centro de Orientação e Apoio Sorológico (Coas)/Pátio do Hucam

Banco de Olhos

O Banco de Olhos do Espírito Santo (Boes), juntamente com a Central de Captação de Órgãos, tem por 
finalidade captar, avaliar, preservar e distribuir o tecido ocular aos pacientes que aguardam transplante de 
córneas – que são os tecidos localizados na porção mais anterior do globo ocular. Realiza entrevistas com 
familiares de todos os pacientes que evoluem para óbito durante a internação hospitalar, a fim de oferecer 
possibilidade de doação de órgãos.

Responsável: Abraão Garcia Mendes – médico
Telefone: (27) 3335-7106
Horário de funcionamento: 24 horas por dia
Local: Pátio Central do Hucam

Cartório de Registro Civil 

Todos os recém-nascidos que saírem do Hucam têm os seus registros civis emitidos. O objetivo é facilitar 
o registro para as crianças nascidas no hospital, colaborando assim, na redução do número de pessoas não 
registradas. Antes, algumas crianças ficavam sem a documentação durante muito tempo depois do nascimento. 
A certidão de nascimento, além de ser um documento de identificação, é a primeira garantia de cidadania e um 
direito de toda pessoa.

Responsável: Lúcia Maria Araújo
Telefone: (27) 3335-7305
Horário de funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 9h às 11h
Local: Prédio Central do Hucam

Exame de Mamografia

Realizado pelo Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hucam. A mamografia representa uma ferramenta 
indispensável para detectar e diagnosticar precocemente o câncer de mama. A descoberta precoce da doença 
facilita o tratamento. É aconselhável que todas as mulheres façam, anualmente, o exame de mamografia. A 
doença afeta ainda o lado psicológico dos pacientes, uma vez que afeta a sexualidade e com a imagem pessoal. 
O setor realiza ainda mutirões e campanhas educativas com o objetivo de prevenir a doença.

Responsável: Rodrigo Moll de Souza – médico
Telefone: (27) 3335-7177, 3335-7381, 3335-7430 e 3335-7416
Horário de funcionamento: Das 7h às 16h, todos os dias
Local: Setor de Radiologia - Prédio Central do Hucam
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Laboratório de Avaliação, Condicionamento Físico e Reabilitação (Lacore)

Atende pacientes com ou sem doenças crônicas, ou perda ou diminuição de amplitude de movimentos das 
articulações e do condicionamento físico; pessoas com dor, fadiga muscular e depressão associada às doenças. 
Atendimento multiprofissional no processo de reabilitação por meio de exercícios físicos orientados. Elabora 
ainda, programas de reabilitação para auxiliar no tratamento de doenças reumatológicas, cardiovasculares, 
pulmonares, endócrinas e metabólicas. Ênfase em Reumatologia.

Responsável: Maria Bernadete – médica
Telefone: (27) 3335-7325
Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h – Local: Ambulatório 6

Núcleo de Doenças Infecciosas (NDI)

Estuda e pesquisa os aspectos epidemiológicos, diagnósticos, terapêuticos, imunológicos e da biologia 
molecular de várias doenças, como a leishmaniose, esquistossomose, malária, tuberculose, geohelmintíases, 
dengue, HIV, vírus respiratórios, doenças sexualmente transmissíveis, infecções fúngicas, entre outras.
Produz testes para detecção de doenças como a tuberculose e HIV (o resultado do HIV sai em três minutos, com 
o mesmo grau de acerto do exame convencional, já está sendo usado pelo Ministério da Saúde). Em parceria 
com o a Prefeitura de Vitória (PMV) e o Ministério da Saúde (MS), o NDI está coordenando os primeiros 
testes da vacina contra a dengue no Brasil. Desenvolve, ainda, montagem de laboratórios e intercâmbio de 
médicos, residentes e pesquisadores. Oferece o curso de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, 
em Doenças Infecciosas.

Responsável: Reynaldo Dietze – médico
Telefone: (27) 3335-7210
Horário de funcionamento: Das 8h às 16h, todos os dias
Local: Prédio Central do Hucam

Núcleo de Estudos sobre Álcool e outras Drogas (Nead)

Composto por professores, estudantes e profissionais de diversas áreas do conhecimento
tem o objetivo de realizar pesquisas, produzir e divulgar conhecimentos na área de dependência química; 
colaborar na criação e na organização de saúde que atendam às necessidades da população; e ministrar cursos 
de preparação e aperfeiçoamento destinados aos profissionais de saúde para o tratamento e acompanhamento 
aos dependentes químicos.

Responsáveis: Marluce Miguel de Siqueira – enfermeira, e Vitor Buaiz – médico
Telefone: (27) 3335-7492
Horário de funcionamento: Das 8h às 17h, todos os dias
Local: Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hucam

Controle das doenças infecto-contagiosas hospitalares; orientação e implantação de medidas de prevenção, 
precauções e tratamento das mesmas. É competência do Núcleo
de Vigilância Epidemiológica Hospitalar realizar a busca de casos suspeitos das doenças, nas diversas áreas 
de internação, ambulatórios e laboratórios do hospital. Realiza também investigação de epidemias, propondo 
medidas de controle, interrompendo, assim, a cadeia de transmissão. Realiza diagnóstico e tratamento das 
várias doenças sexualmente transmissíveis (DST) e atendimento humanizado à paciente portador de vírus.

Responsável: Guilhermina Maria Soares Rabbi – médica
Telefone: (27) 3335-7124
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Horário de funcionamento: Todos os dias, das 13h às 17h
Local: Ambulatório 5

Ouvidoria do Hucam

Tem a função de receber, analisar e apurar reclamações, sugestões, criticas e elogios dos usuários do hospital, 
da comunidade acadêmica e de seus funcionários, constituindo um canal de comunicação eficiente do Hucam. 
O objetivo é melhorar a qualidade do atendimento prestado á população, tanto na qualidade de assistência 
quanto nas relações de trabalho, bem como o de contribuir para o desenvolvimento institucional. Além disso, 
o setor realiza um diagnóstico sobre a instituição e agiliza mudanças pertinentes a demanda recebida, sempre 
visando garantir e ampliar a qualidade do atendimento prestado às pessoas.

Responsável: Janildes Inácio dos Santos
Telefone: (27) 3335-7443
Horário de funcionamento: Das 8h às 17h, todos os dias
Local: Térreo do Hucam

Programa de Atenção ao Tabagista

Assiste as pessoas que desejam abandonar o vício do cigarro. Os usuários são divididos em grupos e 
acompanhados por uma equipe multidisciplinar, composta por médico,
psicólogo, enfermeira e assistente social, para que as verdadeiras causas que levam ao hábito de fumar sejam 
identificadas e tratadas em suas raízes. Dependendo do caso é recomendado o uso de medicamento para 
auxiliar o tratamento.

Responsáveis: Marluce Miguel de Siqueira – enfermeira, e Carla Couzi Marques – médica
Telefone: (27) 3335-7442
Horário de funcionamento: Todas as sextas-feiras, a partir das 13h
Local: Ambulatório 3 – segundo andar

Programa de Atendimento a Adolescentes

Desenvolve um conjunto de ações com o propósito de atender aos adolescentes numa visão biopsicossocial, 
enfatizando a promoção e prevenção à saúde, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação, melhorando 
assim, a qualidade de vida do adolescente e de sua família. Realiza uma abordagem apropriada aos adolescentes 
com atendimento individual, conforme orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS).

Responsável: Sandra Martins – médica
Telefone: (27) 3335-7162
Horário de funcionamento: terças feiras, das 14h às 18h
Local: Ambulatório 1

Programa de Atendimento ao Alcoolista (PAA)

Ajuda no desenvolvimento de estratégias que beneficiem a população no enfrentamento das questões 
relacionadas ao uso, abuso e dependência do álcool e outras substâncias psicoativas. Busca a melhoria da 
qualidade de vida do dependente e de seus familiares. Sensibiliza a comunidade quanto aos problemas 
relacionados ao uso e abuso de bebida alcoólica e de outras drogas.

Responsável: Maria da Penha Zago Gomes – médica
Telefone: (27) 3335-7442
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Horário de funcionamento: Segundas, terças e quintas feiras, a partir das 12h30
Local: Ambulatório 3 – segundo andar

Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Pavivis)

Dar apoio social e psicológico às vítimas de violência sexual. Funciona como centro de referência para 
tratamento de urgência em casos de estupro, e no atendimento médico, laboratorial e psicossocial às vítimas 
de violência sexual. Elabora, quando solicitado, relatórios de atendimento às vítimas, com a finalidade de 
instruir inquéritos policiais
e processos judiciais. Realiza ações educativas e preventivas, incluindo treinamentos, capacitações e 
palestras para profissionais de educação e de saúde. Conta com uma equipe multidisciplinar (assistentes 
sociais, psicólogas, terapeuta corporal, advogado, educadora física, pediatras, ginecologistas, proctologistas, 
infectologistas, médicos legistas e estagiários). Além de apoio médico e psicossocial, o atendimento é 
complementado com a realização de exames necessários, bem como a disponibilização
de medicamentos preventivos à gravidez e às doenças sexualmente transmissíveis.

Responsável: Margarita de Matteos
Telefone: (27) 3335-7184 e 3335-7261
Horário de funcionamento: Das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira
No período noturno, final de semana e feriados, as pacientes do sexo feminino são atendidas na maternidade 
do Hucam
Local: Prédio do Básico do Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Programa de Climatério

O programa é dirigido às mulheres e tem como objetivo oferecer orientação e apoio no período de climatério e 
menopausa, informando sobre as transformações e mudanças que ocorrem com o corpo, estimulando-as para 
a busca do equilíbrio na melhoria da
saúde e da qualidade de vida. Climatério é a fase da vida da mulher em que ocorre a transição do período 
reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo, devido à diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona 
(hormônio) pelo ovário. A assistência é realizada por médicos, com ações educativas, consultas médicas, 
fornecimento de medicamentos, quando indicados, bem como a realização dos exames complementares 
necessários.

Responsável: Justino Mameri Filho – médico
Telefone: (27) 3335-7188
Horário de funcionamento: De acordo com a agenda dos médicos
Local: Ambulatório 5

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)

Tem as atribuições de assegurar um trabalho adequado para o manuseio dos resíduos hospitalares, impedir a 
ocorrências de acidentes com objetos perfurocortantes, segregar os resíduos comuns dos infectantes, minimizar 
os impactos no meio ambiente e na saúde humana e animal, reduzir o volume de lixo hospitalar, prevenir e 
reduzir riscos à saúde da população, além de buscar um aprimoramento contínuo nos profissionais para o 
manuseio desses resíduos. A cada ano vem aumentando o volume e os tipos de materiais que são reciclados 
pelo PGRSS. Entre eles estão chapas de raio-X, materiais de construção, rochas ornamentais, vidros, papelão, 
revistas, jornais, pilhas, baterias, garrafas PET, plásticos, banners, canos de PVC, embalagens, calçados, 
roupas e acessórios e óleo de cozinha. Nos últimos dois anos, por exemplo, foram produzidos 100 quilos de 
sabão, provenientes do reaproveitamento de óleo saturado de cozinha. Além da reciclagem, muitos materiais 
são transformados em objetos decorativos
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e de utilidade doméstica. Vale lembrar que a produção de resíduos vem aumentando em um ritmo muito 
acelerado, superando a capacidade de absorção pelo meio ambiente.

Responsável: Bernadete Zandomenico – enfermeira
Telefone: (27) 3335-7484
Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h
Local: Prédio Central do Hucam

Programa Multidisciplinar de Atendimento a Pacientes Portadores de AIDS

No atendimento estão incluídas as consultas individualizadas para pacientes que vêm sendo tratados no próprio 
hospital universitário, e participação de grupos abertos à comunidade interessada.

Responsável: Paulo Peçanha – médico
Telefone: (27) 3335-7199
Horário de funcionamento: Das 8h às 16h
Local: Centro de Orientação e Apoio Sorológico (Côas)/Pátio do Hucam

Programa Obesos Mórbidos e Cirurgia Bariátrica

Combate à obesidade com a finalidade de reduzir a capacidade do estômago e a ingestão de alimentos. A 
cirurgia bariátrica é recomendada a pacientes considerados obesos mórbidos, que possuam Índice de Massa 
Corpórea (IMC) igual ou superior a 40. Considera-se obesidade como o acúmulo excessivo no organismo de 
uma quantidade anormal de tecido adiposo (gordura). Além dos riscos à saúde das pessoas obesas mórbidas, 
como problemas cardiovasculares, diabetes, entre outros, a autoestima dessas
pessoas é abalada, o que pode levar a outros problemas de saúde.

Responsável: Gustavo Peixoto Soares Miguel – médico
Telefone: (27) 3335-7197
Horário de funcionamento: Todos os dias, a partir das 13 horas
Local: Ambulatório 2

Programa de Tratamento Retinopatia Diabética 

A retinopatia diabética atinge entre 20% e 30% das pessoas com Diabetes Mellitus. É a
maior causa de cegueira em pessoas na faixa etária entre 20 e 65 anos. De acordo com o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, as pessoas que têm diabetes apresentam um risco de perder a visão 25 vezes mais do que as 
que não têm a doença. Por esse motivo, necessitam realizar anualmente exames para a detecção precoce do 
problema, já que a doença não apresenta sintomas na fase inicial. Com o tempo, o diabetes afeta o sistema
circulatório da retina, que é uma camada de prolongamento dos nervos, onde estão as células receptoras 
responsáveis por perceber a luz e ajudar a enviar as imagens ao cérebro. Normalmente, o sintoma mais comum 
da retinopatia diabética e a visão com embaçamento, pontos escuros ou manchas na visão ou a perda repentina 
da visão.

Responsável: Diusete Maria Pavan – médica
Telefone: (27) 3335-7186
Horário de funcionamento: Das 7h às 16h, todos os dias
Local: Ambulatório 4
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Projeto Mãe-Canguru 

É um método de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso e prematuro, proporcionando um contato 
com a mãe o mais rápido possível, reduzindo o isolamento das unidades neonatais dessas crianças. Promove 
também o aleitamento materno e objetiva liberar precocemente os bebês do ambiente hospitalar, antes que 
eles atinjam o peso convencional de dois quilos, diminuindo assim, o tempo de permanência no hospital e o 
risco de infecção.
Responsável: Marcos Antônio Rosetti – médico
Telefone: (27) 3335-7166
Horário de funcionamento: Das 8h às 16h, todos os dias
Local: Prédio Central do Hucam

Ressonância Magnética

Realiza exames que reproduz imagens com alta resolução de qualquer parte do corpo humano, demonstrando 
em detalhes e com precisão as lesões muito pequenas com qualidade e em menor tempo. Possibilita um auxílio 
indispensável aos especialistas a
detectarem alterações no organismo humano e doenças que, normalmente, não são percebidas pelos métodos 
tradicionais. Facilita diagnosticar, com eficiência, tumores, aneurismas, acidentes vasculares cerebrais, entre 
outros. Também facilita a identificação de várias patologias, como as doenças degenerativas, doenças da 
próstata, obstruções de artérias, tumores cerebrais e viabiliza estudo das cartilagens.

Responsável: Rodrigo Moll de Souza – médico
Telefones: (27) 3335-7177, 3335-7381, 3335-7430 e 3335-7416
Horário de funcionamento: Das 7h às 16h, todos os dias
Local: Setor de Radiologia - Prédio Central do Hucam

Serviço de Nefrologia

Possibilita a realização de todas as terapias de substituição renal: hemodiálise, que consiste em fazer circular 
as terapias no sangue do paciente por fora de seu corpo até um aparelho especial que se encarrega de purificar 
os produtos residuais; e de diálise peritoneal (APP), que tem a mesma função da hemodiálise e que pode ser 
realizado nos domicílios dos pacientes, com orientações da equipe do serviço de nefrologia do hospital. A 
diálise é um processo que retira do sangue, por filtração, todas as substâncias indesejáveis acumuladas pela 
insuficiência renal, sem a necessidade de um sistema adicional de tratamento de água. O Serviço de Nefrologia 
também realiza diálise infantil com bebês de até 10 quilos, e conta com 20 aparelhos de hemodiálise de última 
geração.

Responsável: Lauro Vasconcellos Filho – médico
Telefones: (27) 3335-7174, 3335-7514 e 3335-7094
Horário de funcionamento: Das 8h às 17horas, todos os dias
Local: Prédio Central do Hucam

Teste da Orelhinha

Consiste na realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas, que objetiva detectar 
problemas de audição no recém-nascido. É colocado um pequeno fone na orelha do bebê que emite sons de 
fraca intensidade e recolhe as respostas que a orelha do bebê produz. O teste não oferece risco e é realizado 
com o bebê dormindo
ou amamentando, de preferência nas primeiras 48 horas de vida, ou no máximo em 90 dias. Ele é indolor, não 
tem contra-indicações, não utiliza nenhuma sedação e dura, em média, entre três e cinco minutos.

Responsável: Carmen Barreira Nielson, fonoaudióloga
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Telefones: (27) 3335-7167 e 3335-7548
Horário de funcionamento: Todos os dias, das 13h às 17h
Local: Prédio Central do Hucam

Tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

Oferecido pelo Hucam, ele é o único no Estado, e é destinado ao tratamento de pessoas consideras distraídas, 
esquecidas, desorganizadas, impulsivas, agitadas, inquietas, desastradas ou hiperativas. Normalmente são 
pessoas com dificuldades de manter a atenção em determinadas tarefas. Uma doença que a cada ano vem 
preocupando a comunidade científica, tanto pelos seus sintomas como pelas consequências por falta de 
tratamento adequado. Outro serviço prestado pelo programa está direcionado à família
dos portadores do transtorno. O objetivo é proporcionar uma melhoria no relacionamento com a família, na 
escola e na comunidade.

Responsável: Jane Tagarro Corrêa Ferreira – médica
Telefone: (27) 3335-7433
Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira pela manhã
Local: Ambulatório 1

INSTITUTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – INIT

É o órgão responsável pela gestão da propriedade intelectual gerada na universidade. Dessa maneira, o 
pesquisador da Ufes conta com o instituto para proteger suas pesquisas e invenções. O Init é formado por uma 
equipe multidisciplinar, qualificada para a execução das atividades relacionadas à propriedade intelectual e 
inovação tecnológica. 

É importante ressaltar que as informações técnicas e confidenciais provenientes das atividades e projetos 
desenvolvidos na Ufes, submetidas ao Init, devem ser mantidas em sigilo e deverão ser objeto do Termo de 
Confidencialidade e Sigilo. Em função disto, todos os integrantes do Init assinaram o referido Termo no que 
diz respeito às informações a que têm acesso.

Diretor: Antonio Alberto Ribeiro Fernandes
Telefone: (27) 4009-7885
Website: http://www.prppg.ufes.br/node/75 

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA – Ioufes

É um órgão suplementar de apoio do Curso de Odontologia da Ufes e está subordinado diretamente à 
Administração Central da Universidade. O Ioufes colabora com o ensino de Odontologia, promovendo 
e estimulando o desenvolvimento do ensino e da pesquisa científica, bem como na prestação de serviços 
assistenciais à comunidade. 

Diretor-superintendente: Ranulpho Gianórdoli. 
Telefone: (27) 3335-7234

INSTITUTO TECNOLÓGICO – Itufes

Está localizado no campus de Goiabeiras, em Vitória, e foi criado através de convênio firmado entre o Governo 
do Estado e a Ufes em 26 de janeiro de 1967. O Itufes absorveu as atribuições do Instituto de Tecnologia do 
Estado do Espírito Santo (Ites) e os laboratórios da Escola Politécnica da Ufes. Em 1980, passou a ser um 
órgão suplementar da Ufes.



25
Carta de serviços da Ufes ao Cidadão

Entre os objetivos do Itufes estão: Colaborar com o ensino prático da engenharia; realizar pesquisas 
científicas e tecnológicas visando atender as condições e características próprias da região, tendo em vista seu 
desenvolvimento; atuar em perfeita harmonia com o Centro Tecnológico, cooperando para o desenvolvimento 
da Engenharia através de aulas de laboratórios, ensaios e pesquisas de interesse do Centro Tecnológico; 
colaborar eficazmente com os poderes públicos e as empresas em geral, no exame, estudo e solução de questões 
técnicas, econômicas e científicas, bem como no controle de qualidade de materiais; estimular a formação e o 
aperfeiçoamento de pesquisadores e técnicos, promovendo cursos, publicações, estágios e reuniões científicas.

Atua também para colaborar com a ABNT, da qual é associado, visando o estabelecimento de padrões, normas, 
métodos e ensaios, terminologia e outros assuntos; atuar nas condições previstas na legislação metrológica do 
país, como órgão de controle e aferição, conservando os padrões e desempenhando as funções de acordo com 
as delegações de poderes que para tal receber; e promover estudos de laboratórios e, em escala semi-industrial, 
das matérias-primas, inclusive dos processos para sua manufatura e emprego.

Diretor-superintendente: Ângelo Gil Pezzino Rangel
Telefone: (27) 3335-2692 

NÚCLEO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AUDITORIA INTERNA – Audin

A Auditoria Interna (Audin) da Ufes é o órgão técnico responsável pela atividade de controle interno da 
instituição, e de assessoramento especial ao Reitor, vinculada ao Conselho Universitário. De acordo com o 
Regimento Interno aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni), a Audin tem por finalidade assessorar, 
examinar, orientar, e acompanhar e avaliar os atos de gestão.

Estas atribuições objetivam assegurar a regularidade da administração orçamentária, financeira e patrimonial; 
a adequação e regularidade das contas, bem como a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos disponíveis; 
a racionalização e execução das receitas e despesas, de forma a garantir a aplicação regular e utilização 
racional dos recursos e bens disponíveis; o cumprimento das leis, normas e regulamentos, como também a 
eficiência e a qualidade técnica dos controles contábeis, financeiros e patrimoniais.

A Audin também oportuniza informações necessárias aos órgãos responsáveis pela administração, planejamento, 
orçamento e programação financeira da Ufes, de forma a permitir o permanente aperfeiçoamento das atividades.

Chefe da Auditoria Interna: Santinha Maria Girardi Gottlieb
Telefone: (27) 4009.2712
Fax: (27) 4009.2248
E-mail: santinha@reitoria.ufes.br 

Equipe: Débora Ceciliotti Barcelos e Juliana Cruz Alves – Auditoras
Fabiana Venturini Rossoni – Assistente em Administração
Jurandir Pereira Carvalho – Contador
Telefone: (27) 4009-2248

NÚCLEO DE CIDADANIA DIGITAL – NCD

É um programa de extensão da Ufes, criado em agosto de 2005, e desde maio de 2007 é mantido pela 
Universidade. O principal objetivo do NCD é promover a inclusão digital de forma inovadora no Espírito 
Santo, além de servir como aglutinador de novos projetos na área.

Para o atendimento ao público, o núcleo oferece um laboratório com 18 computadores, onde o usuário pode contar 
com a colaboração e a supervisão de dois instrutores qualificados, caso seja necessário algum tipo de auxílio. 
Portadores de necessidades especiais também podem utilizar o NCD além de uma impressora Braille de uso gratuito. 
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O laboratório do NCD atende gratuitamente a dezenas de usuários, em todos os dias, nos seguintes horários: 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 18h. Para utilizá-lo, crianças e adolescentes 
com 14 anos ou menos precisam de autorização dos pais. Jovens e adultos também precisam fazer um cadastro 
junto à secretaria do NCD. Basta levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência.
O NCD funciona no Centro de Vivência da Ufes, no campus de Goiabeiras, Vitória, próximo ao prédio do 
Cine Metrópolis.

Professor-Orientador: Roberto Garcia Simões
Telefone: (27) 4009-2048
Website: www.ncd.ufes.br

NÚCLEO DE CIÊNCIAS

O Núcleo de Ciências da Ufes tem o objetivo de promover a difusão científica. É um programa de popularização 
da ciência da Pró-Reitoria de Extensão, que realiza e apoia atividades transdisciplinares de inclusão social, 
aproximando a população da ciência e da tecnologia. Estabelece parcerias com escolas do ensino fundamental 
e médio, e tem o apoio da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, e do Ministério da Ciência 
e Tecnologia.

O programa oferece às escolas ações e projetos na melhoria do ensino de ciências, e realiza eventos como 
mostras científicas (feiras de ciências), teatro científico, mostra de vídeos, mini-cursos, oficinas, além dos 
projetos Click&Toc e Experimentoteca.

Experimentoteca Pública: Educação Científica através de Práticas Experimentais 

– É um Laboratório de Ciências que funciona como uma biblioteca pública de experimentos. Um conjunto de 
laboratórios de ciência que racionaliza o uso de material experimental em sala de aula, possibilitando o acesso 
dos professores e alunos a um grande número de experimentos, atendendo ao ensino fundamental e médio.

Clic&Toc

 – Ver, tocar, aprender, experimentar, conectar, interagir, esta é a meta do Espaço digital de difusão das ciências 
Clic&Toc. Com o objetivo de divulgar e popularizar a ciência e a tecnologia da informação. O espaço digital 
disponibiliza acesso público a computadores multimídia para pesquisa, comunicação, cursos e oficinas. Atua 
também como laboratório virtual de ciências que utiliza o computador como instrumento na geração de 
conhecimento e cultura cientifica.

Coordenador: José Ballester Julian Júnior
Telefone: (27) 4009-2332 e 4009-7877
E-mail: nucleocufes@gmail.com 
Consultor Técnico-Científico: Breno Rodriguês Segatto
Equipe: José Claudio Tardin T. Negris, Esdra Santana, e Cauê Sekiguchi

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA – Ne@ad

A Ufes foi credenciada pelo Ministério da Educação para a oferta de cursos superiores na modalidade aberta 
e a distância em 2001, a partir de uma reformulação da  sua política de interiorização. A proposta de EAD da 
Ufes visa a introduzir a instituição, cada vez mais, na cultura da educação aberta e a distância e na utilização 
de novas tecnologias da comunicação e da informação nos espaços formadores internos.
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O ne@ad/Ufes está estruturado em 26 polos-UAB e três Centros Regionais de Educação Aberta e a Distância 
(cre@ads), localizados em 29 municípios do Espírito Santo. O objetivo do ne@ad/Ufes é levar o ensino 
superior público de qualidade aos municípios que não possuem cursos de formação superior, ou cujos cursos 
ofertados não são suficientes para atender plenamente à população.

Na Ufes, a modalidade de ensino-aprendizagem a distância é bimodal. O primeiro curso ofertado pela Ufes 
nesta modalidade foi o de Pedagogia, que formou 6.171 professores da educação básica para atuação em todos 
os municípios capixabas.

Cursos na modalidade EAD em oferta

Graduação: Artes Visuais, Administração, Ciências Contábeis, Educação Física PROLICEN, Física UAB, 
Física PROLICEN, e Química.

Especialização: Gestão em Saúde, e Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça.

Contatos dos Polos de EAD e Creads nos municípios

Afonso Cláudio
Telefone: (27) 3735-2075
E-mail: polouab@hotmail.com

Alegre
Telefone: (28) 3552-8989
E-mail: polouabalegre@gmail.com

Aracruz
Telefone: (27) 3296-3029
E-mail: uab.aracruz@gmail.com –

Baixo Guandu
Telefone: (27) 3732-4990
E-mail: polouabbaixoguandu@gmail.com

Bom Jesus do Norte
Telefone: (28) 3562-2544
E-mail: uab.bjn@gmail.com

Cachoeiro de Itapemirim 
Telefone: (28) 3521-3938

Castelo
Telefone: (28) 3542-6106
E-mail: polouabcastelo@gmail.com

Colatina
Telefone: (27) 3177-7070
E-mail: colatina.uab@gmail.com

Conceição da Barra
Telefone: (27) 3762-3785
E-mail: cemed.cb@gmail.com
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Domingos Martins  
Telefone: (27) 3268-3181
E-mail: uab.dmartins.ufes@hotmail.com

Ecoporanga
Telefone: (27) 3755-1328
E-mail: sueli.uabecoporanga@gmail.com

Guaçui (cre@ad)
Telefone: (28) 3553-2045

Itapemirim 
Telefone: (28) 3529-6064
E-mail: polouab.itapemirim.es@gmail.com

Iúna 
Telefone: (28) 3545-3346
E-mail: polouabiuna@gmail.com

Linhares
Telefone: (27) 3373-7900
E-mail: uab2linhares@gmail.com

Mantenópolis 
Telefone: (27) 3758 2268

Mimoso do Sul
E-mail: uab.polomimosodosul@gmail.com

Montanha (cre@ad)
Telefone: (27) 3754-2179

Nova Venécia 
Telefone: (27) 3752-9028
E-mail: nveneciauab@gmail.com

Pinheiros 
Telefone: (27) 3765-2571
E-mail: uabpinheiros@gmail.com

Piúma 
Telefone: (28) 3520-4160
E-mail: polouabpiuma@gmail.com
Santa Leopoldina 
Telefone: (27) 3266-1206
E-mail: polouabsl@gmail.com

Santa Teresa 
Telefone: (27) 3259-3613
E-mail: santateresa.uab@gmail.com

São Mateus 
Telefone: (27) 3763-8516
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E-mail: polouab_sm@yahoo.com.br

Vargem Alta 
Telefone: (28) 3528-1277
E-mail: uabvargemaltaes@gmail.com

Venda Nova do Imigrante 
Telefone: (28) 3546-1369
E-mail: uabvni2@hotmail.com

Vila Velha 
Telefone: (27) 3388-4342
E-mail: monica.uabvv@gmail.com

Vitória
Telefone: (27) 3315-8602
E-mail: izabel.uabvit@gmail.com

DIREÇÃO DO NE@AD/UFES

Diretora Administrativa e Coordenadora UAB: Maria José Campos Rodrigues
Telefone: (27) 4009-2093
E-mail: camposmj@hotmail.com

Diretor Pedagógico: Júlio Francelino Ferreira Filho
Telefone: (27) 4009-2093
E-mail: j3fff@hotmail.com

Diretor de Tecnologia da Informação: Luiz Otávio Bastos Rebello
Telefone: (27) 4009-2090
E-mail: otavio@npd.ufes.br

COORDENAÇÃO DA UAB/UFES

Coordenadora UAB: Maria José Campos Rodrigues
Telefone: (27) 4009-2093
E-mail: camposmj@hotmail.com

Coordenador Adjunto da UAB: Santinho Ferreira de Souza
Telefone: (27) 4009-2092 – E-mail: santinhosouza@uol.com.br 

NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS – NPD

Presta suporte à estrutura da Ufes na área computacional, de modo a atender as atividades desenvolvidas pela 
instituição no ensino, na pesquisa e na extensão. Também oferece apoio técnico e operacional ao planejamento 
acadêmico-administrativo e às rotinas funcionais da Ufes. 

A ações do NPD estão priorizadas da seguinte forma:– Apoio ao ensino-pesquisa-extensão.– Apoio ao 
planejamento acadêmico.– Apoio ao planejamento e aos procedimentos administrativos.– Apoio às atividades 
comunitárias.– Atendimento à comunidade em geral.

O NPD é um órgão suplementar, que oferece apoio às áreas fim e meio, buscando garantir a segurança, 
fidelidade, confiabilidade e presteza dos dados da instituição, na administração acadêmica, financeira, de 
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patrimônio e materiais, compras, protocolo, biblioteca, entre outros. Todos os esforços do NPD têm sido 
com o objetivo de desenvolver sistemas aplicativos no menor tempo possível, bem como mantê-los em 
funcionamento de forma segura.

O NPD está dividido, em sua estrutura organizacional, nos seguintes setores: Secretaria, Divisão de Suporte ao 
Usuário, Divisão de Produção web e Comunicação, Divisão de Infraestrutura, Divisão de Desenvolvimento, 
Divisão de Atendimento ao Usuário, e Divisão de Apoio.

Direção do NPD

Diretor Geral: Prof. Dr. Hans Jorg-Andreas Schneebeli
Telefone: (27) 4009-2320
E-mail: diretor.geral@npd.ufes.br
 
Diretor Técnico: Hilio Holz
Telefone: (27) 4009-2320
E-mail: diretor.tecnico@npd.ufes.br
 
Diretor Administrativo: Renan Teixeira
Telefone: (27) 4009-2320
E-mail: diretor.administrativo@npd.ufes.br
 
Diretor de Rede: Luiz Otávio Bastos Rebello
Telefone: (27) 4009-2320
E-mail: otavio@npd.ufes.br

OUVIDORIA GERAL DA UFES

Compete à Ouvidoria Geral da Ufes receber e apurar a procedência de informações, reclamações e sugestões 
encaminhadas por membros da comunidade universitária e da sociedade em geral, através de demanda 
espontânea. A Ouvidoria também analisa as informações, reclamações e sugestões recebidas, e encaminha o 
resultado aos setores administrativos competentes.
Acompanha as providências adotadas pelos setores competentes, garantindo o caráter resolutório da demanda 
e mantendo o requerente informado do processo. A Ouvidoria também sugere medidas de aprimoramento das 
atividades administrativas em proveito da sociedade em geral e da própria universidade.

A Ouvidoria está localizada no primeiro andar do Centro de Vivência, sala 205, no campus universitário de 
Goiabeiras, na Avenida Fernando Ferrari 514, Vitória – ES.

Ouvidor Geral: Ricardo Roberto Behr

Secretaria: Felipe Costa Salcides e Hildomar Hoffmann Bucher
Telefone: (27) 4009-2209
E-mail: ouvidoria@reitoria.ufes.br 
Website: www.ouvidoria.ufes.br

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – PU

A PU é um órgão suplementar da Ufes e tem como atribuições a conservação e a manutenção das áreas físicas 
dos quatro campi universitários, além dos serviços de transportes, controle de pragas, vigilância e limpeza. 
Também administra os contratos de obras, concessão de espaços físicos, manutenção predial, instalação e 
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manutenção de equipamentos de refrigeração, ampliação e manutenção das redes elétricas, lógicas e hidráulicas, 
e diversos outros contratos, cujas atividades se assemelham às de uma prefeitura municipal.

Prefeito Universitário: Engº Luiz Heleno Ferracioli
Tel.(27) 4009-2958

A PU conta com cinco departamentos e três subprefeituras, com o objetivo de descentralizar as atividades nos 
campi fora da sede, em Goiabeiras.

Departamento de Planejamento Físico – DPF

O DPF é responsável pelos estudos e elaboração dos projetos de reformas e construções, pelo banco de 
dados físicos da Ufes, e também realiza ações de planejamento físico que visam a expansão e a melhoria 
da infraestrutura da universidade, apoiando tecnicamente as demandas de toda a comunidade universitária, 
buscando o equilíbrio econômico e ambiental.

Diretora: Renata Salvalaio – Arquiteta
Telefone: (27) 4009-2452
Departamento de Administração de Contratos – DAC

O DAC coordena e controla as atividades inerentes à gestão e à fiscalização dos contratos administrativos, como 
forma de criar os meios e as condições essenciais aplicação dos recursos financeiros da Ufes. No departamento 
são realizadas as ações voltadas à gestão e à fiscalização dos contratos que envolvem o fornecimento de 
serviços necessários às atividades da Ufes, bem como o acompanhamento das obras, garantindo a interlocução 
entre os fornecedores, fiscais e os diversos setores da universidade, a fim de criar o perfeito funcionamento 
das áreas fim e meio.

Diretor: Maroun Simão Padilha – Economista
Telefone: (27) 4009-7806

Departamento de Projetos – DEP

O DEP é o departamento especializado na assessoria técnica e elaboração de projetos básicos, relativos aos 
contratos de prestação de serviços e terceirização de mão-de-obra.

Diretor: Helcio Ferreira Pinto – Economista
Telefone: (27) 4009-2467

Departamento de Obras e Manutenção – DOM

O DOM contempla a execução e monitoramento de todos os projetos de infraestrutura física da universidade, 
bem como a manutenção civil, elétrica, de urbanização e áreas verdes.

Diretor: Engº Cláudio Zanetti
Telefone: (27) 4009-2447

Departamento de Segurança e Logística – DSL

O DSL é o departamento que visa a execução, supervisão e gerenciamento dos contratos de serviços 
terceirizados e locação de mão de obra, com o objetivo de atender a comunidade universitária em relação à 
segurança patrimonial, portarias, transporte de
pessoas e cargas, conservação e higienização de prédios, acessos e vias do campus.
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Diretor: Anival Luiz dos Santos – Administrador
Telefone: (27) 4009-2459

SUBPREFEITURAS 

As subprefeituras são agências de atendimento dos serviços da Prefeitura Universitária para as comunidades 
geograficamente distantes da sede da universidade. São responsáveis pela análise, dimensionamento e 
atendimento das demandas relacionadas aos serviços de vigilância, conservação, transportes e manutenção 
dos campi fora da sede.

Campus de Maruípe

Subprefeito: Josias Scheletz
Telefone: (27) 4009-7558

Campus de São Mateus

Subprefeito: Erivelton Toretta Braz
Telefone: (27) 3312-1643
Campus de Alegre

Subprefeito: Sebastião Marcelo Laurindo
Telefone: (28) 3558-8922

PRÓ-REITORIAS

As pró-reitorias são responsáveis por supervisionar, coordenar e executar ações específicas de cada área de 
âmbito acadêmico-administrativo.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – Proad

A Proad, por sua natureza, faz interface com todos ambientes organizacionais da Ufes, e busca tornar viáveis 
as ações de suporte à gestão, para que as missões finalísticas voltadas ao ensino, a pesquisa e a extensão, 
bem como demandas de interesse mútuo entre a instituição e a sociedade sejam realizadas com qualidade. Os 
ambientes organizacionais diretamente vinculados à Proad são: Departamento de Contabilidade e Finanças 
(DCF), Departamento de Administração (DA), Departamento de Contratos e Convênios (DCC), Gráfica 
Universitária (Grafun), Serviço de Telefonia (Setel), Arquivo e Protocolo.

Pró-reitor: Prof. Dr. Amarílio Ferreira Neto

Telefone: (27) 4009 2238 / 4009 2240
Fax: (27) 4009-2243
Email: proad@reitoria.ufes.br
Website: www.proad.ufes.br

Arquivo e Protocolo – Coordena o Sistema de Arquivos da Universidade; além de gerir a massa documental 
produzida pela Ufes, tanto em suporte físico como em suporte eletrônico; e promover a preservação da 
Memória Institucional da Ufes.

Protocolo – Suas atribuições são: padronizar os procedimentos dos serviços de protocolo; instituir mecanismos 
de controle das correspondências da instituição; orientar os profissionais que executam as atividades 
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relacionadas ao serviço de protocolo.

Diretora: Aline Souza Gaigher Ceravolo
Telefone: (27) 4009 2797 / 4009 2247
Email: aline.gaigher@ufes.br

Departamento de Administração (DA) – É responsável pelas contratações de bens e serviços, pelo 
recebimento, guarda e distribuição dos materiais adquiridos bem como do controle patrimonial dos bens 
móveis e imóveis da Ufes. São setores do DA: Direção, Divisão de Material, Seção de Almoxarifado, Divisão 
de Patrimônio, Coordenadoria de Licitação, Seção de Especificação e Pesquisa Mercadológica, Seção de 
Compras, Unidade de Gestão de Registro de Preços, Unidade de Importação, Unidade de Empenho, e Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

Diretora: Rosemary Aguiar Nicácio Gagno 
Telefone: (27) 4009 2318
Email: diretor@da.ufes.br

Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF

Tem por finalidade o desempenho de atividades de gestão, de orientação, execução, coordenação e controle 
das operações de natureza orçamentária, financeira e contábil da universidade. Compete ao diretor do DCF 
planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relacionadas à execução orçamentária, financeira e 
contábil da Ufes. As principais atribuições do DCF, destacadas por divisões, são as seguintes: Divisão de 
Programação Orçamentária, Divisão de Administração Financeira, e Divisão de Contabilidade.

Diretor: Ronaldo de Sá Drews
Telefone: (27) 4009 2280 / 4009 2284
Email: dcf@reitoria.ufes.br

Departamento de Contratos e Convênios (DCC) – Órgão executivo responsável pela gestão da 
política de parcerias da universidade e expedição de normas para elaboração, registro e controle dos 
contratos e convênios da Ufes. Responsável, também, pela assessoria aos órgãos, unidades acadêmicas e 
administrativas. Compõe a estrutura do DCC: Direção, Secretaria Administrativa, Divisão de Contratos 
e Convênios, Divisão de Controle Físico-Financeiro e de Prestação de Contas, e Divisão de Apoio 
Administrativo.

Diretor: Sebastião Sávio Simonato 
Telefone: (27) 4009 2232
Email: dcc@reitoria.ufes.br

Gráfica Universitária – Coordena e executa as veiculações de Mídia Legal em órgãos de comunicações 
privados e as publicações de todas as Matérias Legais da Ufes no Diário Oficial da União. Atualmente, coordena 
e produz a maioria dos impressos de que a Ufes necessita para a divulgação dos eventos por ela realizados. 
Por meio de contratos com gráficas privada, produz também os livros e as revistas editoradas pela Editora da 
Ufes (Edufes). O setor atende toda a comunidade universitária, sempre que há necessidade do uso de materiais 
relacionados com produção gráfica. A Gráfica Universitária é composta da seguinte estrutura organizacional: 
Direção, Secretaria Geral, Setor de Design, Laboratório de Gravação de Chapas, Seção de Impressão em Off 
Set, Seção de Encadernação, Corte, Vinco, Laminação e Numeração, e Núcleo de Publicações Oficiais. 

Diretor: Romildo Alves Moreira 
Telefone: (27) 4009 2392 / 4009 2390 / 4009 2389
Email: agex@npd.ufes.br
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Sistema de Telecomunicações – Compete ao Serviço de Telecomunicações (Setel): Manter operante a 
ininterrupto as comunicações de voz do sistema telefônico dos Campi da Ufes e destes com a comunidade 
externa; manutenção do sistema de radiocomunicação, utilizado pela Vigilância Universitária/PU, DSG/PU, 
DOM/PU e SETEL/PROAD; instalação e manutenção em sistemas de Alarme Eletrônico. Compõe o Setel: 
Seção de Telecomunicações, Seção Técnica, e Seção Administrativa do Sistema de Telecomunicações.

Diretor: Elias Aguiar Corrêa
Telefone: (27) 4009 22 39
Email: setel@reitoria.ufes.br

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – Proex

É responsável por planejar, administrar, coordenar e fiscalizar as atividades extensionistas da universidade, 
além de fomentar convênios e parcerias para viabilizar projetos relacionados à interação universitária com 
a comunidade, de modo a garantir o desenvolvimento e a visibilidade das atividades e da produção de 
conhecimento e divulgação da Ufes. A Proex busca ampliar a relação da universidade com a sociedade, 
desenvolvendo processos educativos, culturais e científicos, articulados com o ensino e a pesquisa, voltados 
para soluções de questões locais, regionais e nacionais. Endereço eletrônico: www.proex.ufes.br.

As ações de extensão são geradas tanto a partir das demandas sociais, quanto por interesses específicos 
da Ufes, ou ainda para atender a políticas públicas em nível, municipal, estadual e federal. Há grande 
repercussão nas comunidades, os programas e projetos nas áreas de saúde, educação, direitos humanos e 
inclusão social.

A Proex está organizada administrativamente da seguinte forma: Câmara de Extensão, Gabinete da Pró-
Reitoria, quatro Coordenadorias Temáticas, três Secretarias Administrativas, Gerência de Fomento, e 
Secretaria de Comunicação Institucional. O gerenciamento administrativo da Proex é executado pelo 
Gabinete da Pró-Reitoria, em conjunto com a Câmara de Extensão, e operacionalizado pelas Coordenadorias 
Temáticas e Secretarias.

Coordenadorias Temáticas: São setores de apoio à gestão das ações e das políticas extensionistas na Ufes, e 
de viabilização das ações em oito áreas temáticas. As Coordenadorias estão assim organizadas: Comunicação 
e Cultura, Educação e Direitos Humanos, Saúde e Meio Ambiente, e Trabalho e Tecnologia.

Gerência de Fomento: É responsável por gerir todos os programas, projetos e eventos de extensão que 
envolva recursos. Responsável também pelas bolsas de extensão e o cadastramento de voluntários. Gerencia 
as políticas de apoio e financiamento de custeio aos projetos.

Secretarias Administrativas: Oferecem suporte ao funcionamento e institucionalização das ações de extensão.

Secretaria de Comunicação Institucional: Suas atividades englobam a divulgação das ações de extensão, 
a edição de relatórios e documentos, produção de material de divulgação dos programas, eventos e projetos, 
além da manutenção do site da pró-reitoria e produção da Revista de Extensão Guará.

Pró-reitor: Prof. Dr. Aparecido José Cirillo
Telefone: (27) 4009-2336
E-mail: proex@proex.ufes.br 

Secretaria do gabinete: Eulália Maria Tardin Tavares Negris
Telefone: (27)  4009-2778
E-mail: proex@proex.ufes.br
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Câmara de Extensão

Representantes dos Centros de Ensino:
 
Centro de Ciências Agrárias: Heberth de Paula
Centro de Educação: Iguatemi Santos Rangel
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas: Janyluce Rezende Gama
Centro de Artes: José Viegas Muniz Neto
Centro de Ciências Exatas: Josimar Ribeiro
Centro de Educação Física e Desportos: Luiz Alexandre Oxley da Rocha
Centro de Ciências Humanas e Naturais: Luiz Antônio Dagiós
Centro Tecnológico: Maurice Barcellos da Costa
Centro de Ciências da Saúde: Pedro Florêncio da Cunha Fortes
Centro Universitário Norte do Espírito Santo: Susana Bubach

Secretária da Câmara: Vera Lúcia Santa Clara
Telefone: (27) 4009-2335
E-mail: proex@proex.ufes.br 

Secretária de Cursos e Eventos (Certificação): Sonia Aldrigues Bezerra
Telefone: (27) 4009-2550
E-mail: proex@proex.ufes.br 

COORDENADORIAS TEMÁTICAS:

Comunicação e Cultura: Marlene Martins de Oliveira
Telefone: (27) 4009-2339
E-mail: proex@proex.ufes.br 

Educação e Direitos Humanos: Maria Lina Rodrigues de Jesus
Telefone: (27) 4009-2398
E-mail: proex@proex.ufes.br 

Saúde e Meio Ambiente: Roberto Sarcinelli Barbosa
Telefone: (27) 4009-2333
E-mail: proex@proex.ufes.br 

Trabalho e Tecnologia: Roberto Garcia Simões
Telefone: (27) 4009-2331
E-mail: proex@proex.ufes.br 

Gerência de Fomento: José Roberto Teixeira
Telefone: (27) 4009-2550
E-mail: fomento@proex.ufes.br 

Chefe do Almoxarifado: Antonio Penina Netto
Telefone: (27) 4009-7873
E-mail: proex@proex.ufes.br 

Secretária de Apoio: Elisabeth Alvarenga Silva
Telefone: (27) 4009-2336
E-mail: proex@proex.ufes.br 
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Secretária de Comunicação Institucional: Paola Pinheiro Bernardi Primo
Telefone: (27) 4009-2871
E-mail: proex@proex.ufes.br 
Website: www.proex.ufes.br

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – Progepaes

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Assistência Estudantil (Progepaes) foi criada pela Resolução nº 07/2012 
do Conselho Universitário da Ufes, em 08/03/2012, por decisão da Administração Central, com base em 
proposta do Reitor Reinaldo Centoducatte. A principal atribuição da pró-reitoria é otimizar o atendimento aos 
servidores e estudantes, e integrar os diversos setores que prestam serviços à comunidade universitária, nas 
áreas de gestão e desenvolvimento de pessoas, atenção à saúde e a assistência estudantil.

A Progepaes possui a seguinte estrutura administrativa:

Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) – Antes denominado DRH, é dirigido pela servidora Solange 
Vianna Dall’Orto Marques e é responsável pelas atividades correspondentes ao cadastro e pagamento de 
servidores, aposentadorias e pensões, e realização de concursos. Para melhor atender aos servidores ativos e 
aposentados será criada a Central de Atendimento e Recadastramento. O DGP funciona no primeiro andar do 
prédio da Administração Central, no campus de Goiabeiras, Vitória.

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) – Antes denominado NTS, é dirigido pela servidora 
Roberta Alvarenga de Almeida Vargas e é responsável por todas as atividades relacionadas à avaliação de 
desempenho, capacitação e qualificação de servidores. O DPP funciona no prédio localizado próximo ao 
Ginásio de Esportes, no campus de Goiabeiras, Vitória.
Departamento de Atenção à Saúde (DAS) – Antes denominada SAC, é dirigido pela servidora Daniela 
Simões Freitas Motta e é responsável pelos serviços de assistência à saúde nas áreas de atenção e vigilância à 
saúde e perícia oficial, abrigando também o Centro de Recreação. O DAS funciona no prédio ao lado do Teatro 
Universitário, no campus de Goiabeiras, Vitória.

Departamento de Gestão de Restaurantes (DGRU) – Foi criado para gerenciar os Restaurantes 
Universitários (RUs) dos quatro campi da Ufes, e tem à frente a servidora Amélia Lopes Lima. O DGRU 
funciona o RU do campus de Goiabeira,s Vitória, e tem por objetivo gerir todos os RUs, centralizando as 
atividades administrativas de modo a proporcionar a redução de custos.

Divisão de Assistência Estudantil (DAES) – Dirigida pela assistente social Vânia Seidler Paulino, funciona 
no segundo andar do Centro de Vivência, no campus de Goiabeiras, Vitória. A criação da DAES tem por 
finalidade centralizar o desenvolvimento dos projetos, antes desenvolvidos pela Secretaria de Inclusão Social 
(SIS) e pela Secretaria de Assuntos Comunitários (SAC), voltados para os estudantes, prioritariamente os 
cadastrados no Programa de Assistência Estudantil da Ufes, com o objetivo de acompanhar a crescente demanda 
apresentada pelo novo perfil acadêmico, a partir da reserva de vagas instituída nos processos seletivos para 
ingresso nos cursos de graduação. O cadastramento no Sistema de Inclusão Social, antes executado pela SIS, 
passa a ser realizado por uma comissão especial vinculada diretamente à Progepaes.

A sede provisória da Progepaes está localizada no Departamento de Atenção à Saúde (antes denominada 
SAC), no campus de Goiabeiras, Vitória. A pró-reitora de Gestão de Pessoas e Assistência Estudantil é a 
administradora Maria Lucia Casate.

Pró-reitora: Administradora Maria Lucia Casate
Telefone: (27) 4009-7849
Email: secretaria@progepaes.ufes.br / proreitora@progepaes.ufes.br 
Website: www.progepaes.ufes.br
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Telefones e e-mails dos departamentos e divisões da Progepaes:

– Central de Atendimento e Recadastramento 
Telefone: (27) 4009-2974
E-mail: centralatendimento@progepaes.ufes.br
– Divisão de Assistência Estudantil
Telefone: (27) 4009-2265
E-mail: dae@progepaes.ufes.br

– Departamento de Gestão de Pessoas
Telefone: (27) 4009-2264
E-mail: dgp@progepaes.ufes.br

– Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
Telefone: (27) 4009-2273
E-mail: ddp@progepaes.ufes.br

– Departamento de Atenção à Saúde
Telefone: (27) 4009-2342
E-mail: das@progepaes.ufes.br

– Departamento de Gestão de Restaurantes
Telefone: (27) 4009-2360
E-mail: dgru@progepaes.ufes.br

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – Prograd

O gerenciamento da vida acadêmica dos cerca de 24 mil alunos presenciais e a distância é feito pela Prograd. 
É na Prograd que estão todas as informações referentes a carteiras de estudante, matrícula, colação de grau, 
trancamento de cursos, remoção ou reopção de cursos, bolsas, estágio, desligamento, etc.

A vida acadêmica de todos os matriculados, ou que passaram pela Ufes está armazenada nesta pró-reitoria. A 
Prograd está localizada no prédio em frente à antiga passarela da Ufes, próximo ao Teatro Universitário, no 
campus de Goiabeiras, Vitória.

Pró-reitora: Profª Drª Maria Auxiliadora de Carvalho Corassa
Telefone: (27) 4009-2410
E-mail: secprograd@prograd.ufes.br
Website: www.prograd.ufes.br

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – Proplan

A Proplan está localizada no primeiro andar do prédio da Administração Central (Reitoria), no campus 
de Goiabeiras, em Vitória. Tem por finalidade coordenar, monitorar, avaliar e propor ações corretivas ao 
Planejamento Estratégico e ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Ufes. 

Realiza estudos para a ampliação de vagas e criação de cursos de graduação e de pós-graduação, e atua 
em conjunto com as demais unidades, sob a orientação da Reitoria, na captação de recursos para projetos 
institucionais. Possui, atualmente, dois departamentos: o de Gestão Estratégica e Desenvolvimento Institucional 
(DGEDI), e o de Orçamento e Gestão da Informação(DOGI).
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O DGEDI desenvolve, aperfeiçoa e difunde para outros setores da universidade, técnicas e métodos de 
planejamento. Além disso, coordena a elaboração e as revisões do Plano Diretor Físico (PDF), acompanhando 
o seu desenvolvimento, e observando a sua relação com a realização das atividades acadêmicas. 

Em parceria com os diversos setores da instituição, elabora o Relatório Anual de Gestão. Dentre as suas 
atribuições, destaca-se: avaliar demandas e promover a inclusão dos setores na árvore do SIE; elaborar e 
orientar planos de trabalho referente à captação de recursos junto ao Ministério da Educação; auxiliar na 
prestação de contas dos planos de trabalho demandados pela SESu/MEC.
O DOGI tem entre as suas atribuições: coordenar o Censo da Educação Superior na Ufes, para o MEC; dar 
suporte à avaliação institucional; levantar dados quantitativos para o Relatório de Gestão; calcular os indicadores 
de gestão para  atender demandas do Tribunal de Contas da União; promover o abastecimento e gerenciamento 
de dados da plataforma PingIFES; atender demandas que necessitem de informações estatísticas para órgãos 
internos e externos à instituição; realizar cálculo de aluno-equivalente para fins de rateio orçamentário; realizar 
cadastro e-MEC e regulação  (autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso; enviar 
analista para verificação de  dados da plataforma PingIFES em outras IFES; ser interlocutor junto ao MEC em 
relação ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), do Conceito Preliminar de Curso (CPC) 
e do Índice Geral de Cursos (IGC); e, de outros assuntos que envolvam o Pesquisador Institucional.
 
Pró-reitor: Prof. Dr. Maximilian Serguei Mesquita
Telefone: 27 4009-7755
E-mail: maximilian.mesquita@ufes.br 
Website: http://www.proplan.ufes.br/

Diretor do Departamento de Gestão Estratégica e Desenvolvimento Institucional (DGEDI): Manoel 
Fernandes Nery
Telefone: (27) 4009-7800
E-mail: manoel.nery@ufes.br

Economista do DGEDI: Aminthas Loureiro Junior
Telefone: (27) 4009-2214
E-mail: aminthas.loureiro-junior@ufes.br

Administrador do DGEDI: Pedro Paulo Modenesi Martins da Cunha
Telefone: (27) 4009-2214
E-mail: pedro.cunha@ufes.br

Diretor do Departamento de Orçamento e Gestão da Informação (Dogi): Julio Cesar Kill Guerzet
Telefone: (27) 4009-2231
E-mail: julio.guerzet@ufes.br

Estatístico do Dogi: Jaime Souza Sales Junior
Telefone: (27) 4009-2964
E-mail: jaime.sales@ufes.br

Administrador do Dogi: Marcelo Roberto Sarcinelli
Telefone: (27) 4009-2231
E-mail: marcelo.sarcinelli@ufes.br

Pesquisador Institucional do Dogi: Marcos Renato Lorenção
Telefone: (27) 4009-2964
E-mail: marcos.lorencao@ufes.br

Secretária Administrativa: Deborah Provetti Scardini Nacari
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Telefone: (27) 4009-7755
E-mail: deborah.nacari@ufes.br

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PRPPG

Localizada no térreo do prédio anexo ao da Administração Central (Reitoria), no campus de Goiabeiras, 
Vitória, a PRPPG tem como funções básicas implementar ações para o pleno funcionamento dos cursos de 
pós-graduação na Ufes, bem como o desenvolvimento das diferentes linhas e grupos de pesquisa, além dos 
programas de iniciação científica.

A PRPPG também concebe a integração da Ufes com as agências de financiamento/fomento governamentais 
e com os fundos setoriais. Implementa programas de bolsas de capacitação em nível de pós-graduação. Na sua 
estrutura administrativa funcionam os departamentos de pesquisa, de pós-graduação e capacitação de recursos 
humanos, e de inovação tecnológica, este por meio do Instituto de Inovação Tecnológica (Init). As ações da 
PRPPG são debatidas nas câmaras de pesquisa, de pós-graduação, e de inovação tecnológica.

Pró-reitor: Prof. Dr. Neyval Costa Reis Junior
Telefone: (27) 4009 2779 e Fax: (27) 4009 2438
E-mail: proreitor@prppg.ufes.br
Website: www.prppg.ufes.br

Diretor de Pesquisa: Prof. Dr. Alberto Ferreira De Souza
Telefone: (27) 4009 2925 Fax: (27) 4009 2438
E-mail: diretordepesquisa@prppg.ufes.br

Diretor de Pós-graduação: Prof. Dr. José Geraldo Mill
Telefone: (27) 4009 7844 Fax: (27) 4009 2438
E-mail: dpg@prppg.ufes.br

Diretor de Inovação Tecnológica: Prof. Dr. Antônio Alberto Ribeiro Fernandes
Telefone: (27) 4009 7885 Fax: (27) 4009 2438
E-mail: alberto.init@gmail.com

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADOS E DOUTORADOS

Administração – Mestrado
Telefone: (27) 4009-7712
http://www.ppgadm.ufes.br/

Agricultura Tropical – Mestrado
Telefone: (27) 3312-1701
http://www.ceunes.ufes.br/conteudo.asp?cod=1362

Arquitetura e Urbanismo – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2024
http://www.ppgauufes.blogspot.com.br/

Artes – Mestrado
Telefone: (27) 4009-7860
http://www.artes.ufes.br/

Biodiversidade Tropical – Mestrado
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Telefone: (27) 3312-1563
http://www.ceunes.ufes.br/conteudo.asp?cod=1192

Biologia Vegetal – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2588
www.cchn.ufes.br

Bioquímica e Farmacologia – Mestrado
Telefone: (27) 4009-7559
http://www.bioquimicaefarmacologia.ufes.br/

Biotecnologia – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-7447
http://www.ufes.br/biotecnologia/

Ciência e Tecnologia de Alimentos – Mestrado
Telefone: (28) 3552-8918
http://www.agais.com/pcta/

Biologia Animal – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 3335-7414
http://www.cchn.ufes.br/dbio/ppgban/

Ciências Contábeis – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2956
http://www.ccje.ufes.br/ppgcon/

Ciências Fisiológicas – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 3335-7340
http://www.ppgcf.ufes.br/

Ciências Florestais – Mestrado
Telefone: (28) 3558-2528
http://cienciasflorestaisufes.webnode.com.br/

Ciências Sociais – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2493
http://www.cienciassociais.ufes.br/

Ciências Veterinárias – Mestrado
Telefone: (28) 3552-8983
https://sites.google.com/site/cienciasveterinariasufes/

Clínica Odontológica – Mestrado Profissional
Telefone: (27) 3335-7244
http://www.odonto.ufes.br/node/15

Direito Processual Civil – Mestrado
Telefone: (27) 4009-7723
http://www.direito.ufes.br/

Doenças Infecciosas – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 3335-7504 – http://www.ndi.ufes.br/index.html
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Economia – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2615
http://ppgeconufes.weebly.com/

Educação – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-2547
http://www.ppge.ufes.br/

Educação Física – Mestrado
Telefone: (27) 4009-7671
http://www.cefd.ufes.br/ppg/mestrado.html 

Energia – Mestrado
Telefone: (27) 3312-1637
http://www.ceunes.ufes.br/conteudo.asp?cod=1782

Enfermagem – Mestrado Profissional
Telefone: (27) 3335-7280 e 3335–7119
http://portais4.ufes.br/PRPPG/programas&progr=30001013048P8

Engenharia Ambiental – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-2677
http://www.ct.ufes.br/ppgea/node/34

Engenharia Civil – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2146
http://www.civil.ufes.br/

Engenharia de Saúde Pública e Desenvolvimento Sustentável – Mestrado Profissional
Telefone: (27) 4009-2069 http://portais4.ufes.br/PRPPG/programas&progr=30001013036P0

Engenharia Elétrica – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-2663
http://www.ele.ufes.br/

Engenharia Mecânica – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2116
http://www.ufes.br/ppgem/
Ensino de Física – Mestrado Profissional
Telefone: (27) 4009-2811
http://www.ensinodefisica.ufes.br/

Filosofia – Mestrado
Telefone: (27) 4009-7623
www.cchn.ufes.br

Física – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-2488 – http://www.cce.ufes.br/pgfis/
Geografia – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2023
http://web3.ufes.br/ppgg/

Gestão Pública – Mestrado Profissional
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Telefone: (27) 4009-2273
http://portais4.ufes.br/PRPPG/programas&progr=30001013045P9

História – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-7657
http://www.historia.ufes.br/

Informática – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-2679
http://ppgi.inf.ufes.br/

Letras – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-2515
http://www.ufes.br/ppgl/

Linguística – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2801
http://www.linguistica.ufes.br/

Matemática – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2474
http://www.cce.ufes.br/ppgmat/

Matemática em Rede Nacional – Mestrado Profissional
Telefone: (27) 4009-7665
http://www.cce.ufes.br/olimpmat/

Medicina – Mestrado Profissional
Telefone: (27) 3335-7215
http://www.ccs.ufes.br/pos-graduacao

Oceanografia Ambiental – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 3250-1735
http://www.doc.ufes.br/ppgoam/

Política Social – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-2587
http://web3.ufes.br/ppgps/

Produção Vegetal – Mestrado e Doutorado
Telefone: (28) 3552-8984
https://sites.google.com/site/producaovegetalufes/

Psicologia – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 4009-2501 – http://www.cchn.ufes.br/ppgp/
Psicologia Institucional – Mestrado
Telefone: (27) 4009-7643
http://www.ufes.br/ppgpsi/

Química – Mestrado
Telefone: (27) 4009-2909
http://www.quimica.vitoria.ufes.br/
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Saúde Coletiva – Mestrado e Doutorado
Telefone: (27) 3335-7287
http://www.ufes.br/ppgasc/

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A Secretaria de Relações Internacionais é responsável por formular a política de internacionalização da 
universidade, e por promover e expandir a sua atuação internacional. Assessora o Reitor, os órgãos centrais e 
as unidades de ensino e   pesquisa
na área de cooperação acadêmica internacional.  
  
Entre as suas atribuições estão:
 
– Induzir e consolidar a internacionalização na Ufes como estratégia de crescimento institucional e de 
qualificação das atividades acadêmicas. 
– Assessorar as diversas unidades acadêmicas da Ufes na implementação da cooperação internacional. 
– Selecionar, preparar e divulgar informações sobre programas e iniciativas de cooperação internacional. 
– Oferecer oportunidades de mobilidade à comunidade da Ufes. 
– Apoiar docentes, pesquisadores e alunos de instituições estrangeiras em atividades na Ufes. 
– Fomentar a implementação de convênios para realização de atividades de pesquisa em colaboração com 
instituições estrangeiras. 
– Manter articulação com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, bem como embaixadas, 
consulados, organizações e instituições internacionais. 
– Promover ativamente ações com o objetivo de dar maior visibilidade à Ufes no cenário internacional. 
  
A Secretaria de Relações Internacionais está estruturada da seguinte forma:

– Coordenação de convênios. 
– Coordenação de mobilidade discente e docente IN e OUT. 
– Comissão permanente de cooperação internacional.

Secretária: Profª Drª Jane Méri Santos 
Colaboradores: Lídia Lara Souza e Sandro Decottignies Cerqueira
Localização: segundo andar da sede da Administração Central do campus de Goiabeiras, Vitória.
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor Queiroz de Araújo. Goiabeiras – Vitória/
ES – Brasil, CEP 29.075-910
Telefone: (27) 4009-2046
E-mail: internacional.ufes@gmail.com

SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO – Supecc

A Superintendência de Cultura e Comunicação (Supecc) é um setor vinculado à Administração Central, 
responsável por articular, propor, coordenar e executar as ações desenvolvidas pela Universidade nas áreas da 
cultura e da comunicação, tais como:

- Promover e oferecer serviços e produtos culturais para a comunidade acadêmica e para a sociedade. 
- Gerenciar os espaços culturais da Ufes 
- Atuar na difusão do conhecimento científico e Cultural 
- Produzir e distribuir conteúdos jornalísticos e institucionais 
- Promover o atendimento à imprensa local e nacional 
- Gerir veículos públicos de comunicação
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A Ufes, por meio da Supecc, também é o órgão oficial que oferece, no Espírito Santo, o serviço de 
atendimento a direitos autorais, atuando no registro de obras artísticas, literárias e científicas, em parceria 
com a Fundação Biblioteca Nacional.

A Supecc organiza a produção de suas atividades em duas secretarias - a de Cultura e a de Comunicação - 
que contam com núcleos, responsáveis pela execução em cada uma de suas áreas de atuação. A Supecc está 
localizada no primeiro andar do prédio da Administração Central (Reitoria), no campus de Goiabeiras, em 
Vitória.

Superintendente: Prof. Drª. Ruth Reis 
Telefone: (27) 4009-2896 
E-mail: ruth.reis@ufes.br

Secretário de Cultura: Prof. Dr. Orlando Lopes 
Telefone: (27) 4009-7859 
E-mail: secretariadecultura@reitoria.ufes.br
Secretária de Comunicação: Jornalista Thereza Marinho 
Telefone: (27) 4009-2203 
E-mail: thereza.marinho@ufes.br

Coordenação da Secretaria Administrativa: Sandra Rocha 
Telefone: (27) 4009-7621 
E-mail: sandra.rocha@ufes.br

SECRETARIA DE CULTURA – Secult

Editora da Ufes (Edufes)

Coordenadora: Elia Marli Lucas 
Telefone: (27) 4009-7852 
E-mails: luedufes@hotmail.com.br / ediufes@yahoo.com.br

Coral da Ufes

Maestro: Cláudio Modesto 
Telefones: (27) 4009-2370 
E-mail: c.ufes@bol.com.br

ESPAÇOS CULTURAIS:

Galeria Espaço Universitário

Coordenação: Neusa Mendes 
Telefones: (27) 4009-2371 / 4009-7853 
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário de Goiabeiras 
E-mail: galeriaeu@yahoo.com.br

Cine Metrópolis

Coordenação: Adriani Raimundo 
Telefones: (27) 4009-2376 / 4009-2379 
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Centro de Vivência - Campus Universitário de Goiabeiras 
E-mail: cineclubemetropolis@yahoo.com.br
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Teatro Universitário

Coordenação: Léia Pandolfi 
Telefones: (27) 4009-2953 
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário de Goiabeiras 
E-mail: c.ufes@bol.com.br

Livraria da Ufes

Coordenação: Elia Marli Lucas 
Telefone: (27) 4009-7685 
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Centro de Vivência - Campus Universitário de Goiabeiras 
E-mails: luedufes@hotmail.com.br / ediufes@yahoo.com.br

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO – Secom

Assessoria de Imprensa

Produz e envia informações sobre as atividades e serviços da Ufes aos diversos veículos de comunicação, além 
de atender aos jornalistas que buscam a Universidade a fim de obter informações para a produção de matérias.

Coordenação: Thereza Marinho 
Telefone: (27) 4009-2203 
E-mail: thereza.marinho@ufes.br

Núcleo de Produção de Conteúdo Jornalístico

Produz textos e imagens de caráter informativo para os veículos de comunicação da Ufes: Jornal Informa 
(impresso de circulação semanal, com tiragem média de oito mil exemplares), Portal da Ufes (inserção de 
notícias), redes sociais (gestão dos perfis da Ufes em redes sociais).

Coordenação: Thereza Marinho 
Telefone: (27) 4009-2203 
E-mail: thereza.marinho@ufes.br

Núcleo de Divulgação Científica

Por meio de canais e veículos de comunicação, tem a função específica de publicizar e tornar acessível a 
produção científica - estudos, projetos e pesquisas – desenvolvida nos   campi da Universidade. 

Coordenação: Emília Manente 
Telefone: (27) 4009-7835 
E-mail: maria.manente@ufes.br

Núcleo de Produção de Conteúdo Institucional 

Produz textos e peças de comunicação (cartazes, folders, outdoors) que têm o objetivo de informar sobre os 
serviços da Universidade e reforçar a sua importância enquanto instituição, no contexto sócio-econômico. 
Também é responsável pela atualização do conteúdo institucional (informações sobre setores, cursos e 
serviços) do Portal da Ufes.

Coordenação: Luiz Vital 
Telefone: (27) 4009-2384 



46
Carta de serviços da Ufes ao Cidadão

E-mail: luiz.vital@ufes.br

VEÍCULOS PÚBLICOS DE COMUNICAÇÃO:
Rádio Universitária 104.7 FM

Emissora com espaço dedicado à produção, difusão e divulgação de notícias e dos bens culturais do Espírito 
Santo, através de programetes, informes, spots, entrevistas e programas musicais.

Diretor: Rogério Borges 
Telefone: (27) 3335-7917 
E-mail: diretoria@universitariafm.com.br
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 845 - prédio da Fundação Ceciliano Abel de Almeida - Campus de 
Goiabeiras, Vitória.

TV Ufes

Funciona em caráter experimental, com a participação de alunos, técnicos e professores. Produz programas 
com conteúdos diversificados, além de ser um espaço para o conhecimento e a aplicação de novas linguagens 
em televisão.

Coordenação: Thereza Marinho 
Telefone: (27) 4009-2203 
E-mail: thereza.marinho@ufes.br 
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - prédio Multimeios do Centro de Artes - Campus Universitário de 
Goiabeiras

VESTIBULAR

O ingresso nos cursos de graduação da Ufes se dá por meio de dois processos seletivos realizados no final do 
ano – VestUfes – e no meio do ano – VestUfes de inverno. Os processos seletivos são organizados e executados 
pela Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV) da Ufes. Informações sobre os cursos de graduação 
presencial podem ser obtidas 

Coordenador: Ademir Sartim
Telefone: (27) 4009-2412, 4009-2423 e 4009-2426
E-mail: vest2012@ccv.ufes.br   
Website: www.ccv.ufes.br

CURSOS DE GRADUAÇÃO

CENTRO DE ARTES
www.car.ufes.br 

Arquitetura e Urbanismo
Telefone: (27) 4009-2564
http://www.car.ufes.br/au 

Artes Plásticas
Telefone: (27) 4009-2921
http://www.car.ufes.br/ap
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Artes Visuais
Telefone: (27) 4009-2921
http://www.car.ufes.br/av
E-mail: defa_ufes@yahoo.com.br

Audiovisual
Telefone: (27) 4009-2603
www.car.ufes.br/

Desenho Industrial
Telefone: (27) 4009-2932
www.car.ufes.br/
E-mail: joname@gmail.com

Jornalismo
Telefone: (27) 4009-2603
http://www.car.ufes.br/cs1

Publicidade e Propaganda
Telefone: (27) 4009-2603
http://www.car.ufes.br/cs2

Música
Telefone: (27) 3335-2567
http://www.car.ufes.br/musica

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
www.cca.ufes.br 

Agronomia
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=272 

Ciência da Computação
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=281

Ciências Biológicas (Bacharelado)
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=273

Ciências Biológicas (Licenciatura)
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=282

Engenharia de Alimentos
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=274

Engenharia Florestal
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=275
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Engenharia Industrial Madeireira
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=276

Engenharia Química
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=283
 
Farmácia
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=284

Física (Licenciatura)
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=285

Geologia
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=277

Matemática (Licenciatura)
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=286

Medicina Veterinária
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=278

Nutrição
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=279

Química (Licenciatura)
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=287

Sistemas de Informação
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=288

Zootecnia
Telefone: (28) 3552-8955 e 3552-8991
http://www.cca.ufes.br/content.aspx?chn=280

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
www.cce.ufes.br 
 
Estatística
Telefone: (27) 4009-2820
www.cce.ufes.br

Física
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Telefone: (27) 4009-2820
www.cce.ufes.br

Matemática
Telefone: (27) 4009-2820
www.cce.ufes.br

Química
Telefone: (27) 4009-2820
www.cce.ufes.br

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
www.cchn.ufes.br

Ciências Biológicas
Telefone: (27) 4009-2523, 4009-2517 e 4009-2450
http://www.biologia.ufes.br/
   
Ciências Sociais
Telefone: (27) 4009-2523, 4009-2517 e 4009-2450
www.cchn.ufes.br

Filosofia
Telefone: (27) 4009-2523, 4009-2517 e 4009-2450
http://www.filosofia.ufes.br/

Geografia
Telefone: (27) 4009-2523, 4009-2517 e 4009-2450
http://www.geografia.ufes.br/

História
Telefone: (27) 4009-2507
http://www.historia.ufes.br/content/departamento-de-hist%C3%B3ria
E-mail: dephis.ufes@hotmail.com

Letras-Inglês, Letras-Português, Português-Espanhol
Telefone: (27) 4009-2523, 4009-2517 e 4009-2450
www.cchn.ufes.br

Oceanografia
Telefone: (27) 4009-2523, 4009-2517 e 4009-2450
http://www.oceanografia.ufes.br/

Psicologia
Telefone: (27) 4009-2523, 4009-2517 e 4009-2450
http://www.oceanografia.ufes.br/

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
www.ccje.ufes.br

Administração
Telefone: (27) 4009-7740
www.ccje.ufes.br
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Arquivologia
Telefone: (27) 3335-7706 e 3335-2607
E-mail: colarq.ufes.ccje@gmail.com
www.ccje.ufes.br/arquivologia

Biblioteconomia
Telefone: (27) 3335-2593 (27) 3335-2601
E-mail: colegiadobiblioteconomia@yahoo.com.br
www.biblioteconomia.ufes.br

Ciências Contábeis
Telefone: (27) 3335-2602
Email: contabil@npd.ufes.br
www.ccje.ufes.br/dcc

Ciências Econômicas
Telefone: (27) 3335-2605
E-mail: departamentodeeconomia.ufes@gmail.com

Direito
Telefone: (27) 3335-2604
Email: departamentodireitoufes@gmail.com 
www.direito.ufes.br

Gemologia
Telefone: (27) 3335-2103
Email: degem.ufes@hotmail.com
www.gemologia.ufes.br 

Serviço Social
Telefone: (27) 3335-2606
Email: dss_ufes@yahoo.com.br
www.ccje.ufes.br

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
www.ccs.ufes.br

Enfermagem
http://www.ccs.ufes.br/enfermagem 

Farmácia
Telefone: (27) 3335-7923
Email: farmacia@prograd.ufes.br
http://www.ccs.ufes.br/farmacia 

Fisioterapia
Telefone: (27) 3335-7223
Email: fisioterapia@prograd.ufes.br
http://www.ccs.ufes.br/fisioterapia 

Fonoaudiologia
Telefone: (27) 3335-7548 e 3335-7223 
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Email: fonoaudiologia@prograd.ufes.br
http://www.ccs.ufes.br/fonoaudiologia

Medicina
www.ccs.ufes.br 

Nutrição
Telefone: (27) 3335-7223
http://www.ccs.ufes.br/nutricao 

Odontologia
www.odontologia.ufes.br 

Terapia Ocupacional
Telefone: (27) 3335-7223 / 3335-7532 
Email: terapia-ocupacional@prograd.ufes.br 
www.terapiaocupacional.ufes.br

CENTRO DE EDUCAÇÃO
www.ce.ufes.br

Pedagogia (diurno e noturno)
Telefone: (27) 3335-2530
E-mail: sace@ce.ufes.br
www.ce.ufes.br

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
www.cefd.ufes.br

Educação Física (Licenciatura e bacharelado)
Telefone: (27) 4009-2636
www.cefd.ufes.br 

CENTRO TECNOLÓGICO
www.ct.ufes.br

Ciência da Computação
Telefone: (27) 4009-2125, Fax: (27) 4009-2650 
Email:  ciencia-computacao@prograd.ufes.br  
http://www.ccomp.inf.ufes.br

Engenharia Ambiental
Telefone: (27) 4009-2965, Fax: (27) 4009-2965 
Email: eng-ambiental@prograd.ufes.br  
http://www.ct.ufes.br/dea

Engenharia Civil
Telefone: (27) 4009-2642, Fax: (27) 4009-2648 
Email: eng-civil@prograd.ufes.br  
http://www.ufes.br/%7Eestrut/

Engenharia de Computação
Telefone: (27) 4009-2125, Fax: (27) 4009-2650 
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Email: eng-computacao@prograd.ufes.br  
http://www.engcomp.inf.ufes.br

Engenharia de Produção
Telefone: (27) 4009-2673, Fax: (27) 4009-2673 
Email: eng-producao@prograd.ufes.br 
http://www.ct.ufes.br/depr/ 

Engenharia Elétrica
Telefone: (27) 4009-2651, Fax: (27) 4009-2737 
Email: colegiado@ele.ufes.br
http://www.ct.ufes.br/engenharia-eletrica 

Engenharia Mecânica
Telefone: (27) 4009-2645, Fax: (27) 4009-2851 
Email: ccem@npd.ufes.br  
http://www.ufes.br/dem/CCEM/ 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
 www.ceunes.ufes.br

Agronomia, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Enfermagem, Engenharia de 
Computação, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Farmácia, 
Física (Licenciatura), Matemática (Licenciatura e Bacharelado), Química (Licenciatura)
www.ceunes.ufes.br
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