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Reitor 
REINALDO CENTODUCATTE 
 
Vice-Reitora 
ETHEL LEONOR NOIA MACIEL 
 
Pró-Reitora de Administração 
TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO 
 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania 
GELSON SILVA JUNQUILHO 
 
Pró-Reitora de Extensão 
ANGÉLICA ESPINOSA BARBOSA MIRANDA 
 
Pró-Reitora de Graduação 
ZENÓLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO 
 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 
CLEISON FAÉ 
 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
NEYVAL COSTA REIS JUNIOR 
 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
ANILTON SALLES GARCIA 
 
Chefe de Gabinete da Reitoria 
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO CORASSA 
 
Prefeito Universitário 
RENATO CARLOS SCHWAB ALVES 
 
Ouvidor Geral 
AUREO BANHOS DOS SANTOS 
 
Secretária de Avaliação Institucional 
LEILA MASSARONI 
 
Secretária de Comunicação 
THEREZA MARINHO 
 
Secretário de Cultura 
ROGÉRIO BORGES DE OLIVEIRA 
 
Secretária de Ensino a Distância 
MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES 
 
Secretária de Relações Internacionais 
PATRÍCIA ALCÂNTARA CARDOSO 
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CENTROS DE ENSINO  
 
Centro de Artes 
PAULO SÉRGIO DE PAULA VARGAS (diretor) 
LARISSA FABRICIO ZANIN (vice-diretora) 
 
Centro de Ciências Agrárias e Engenharias 
DIRCEU PRATISSOLI (diretor) 
HENRIQUE MACHADO DIAS (vice-diretor) 
 
Centro de Ciências Exatas 
EUSTÁQUIO VINICIUS RIBEIRO DE CASTRO (diretor) 
ALFREDO GONÇALVES CUNHA (vice-diretor) 
 
Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde 
NEUZA MARIA BRUNORO COSTA (diretora) 
SIMONE APARECIDA FERNANDES ANASTÁCIO (vice-diretora) 
 
Centro de Ciências Humanas e Naturais 
RENATO RODRIGUES NETO (diretor) 
RICARDO CORRÊA DE ARAÚJO (vice-diretor) 
 
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 
ROGÉRIO NAQUES FALEIROS (diretor) 
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM (vice-diretor) 
 
Centro de Ciências da Saúde 
GLÁUCIA RODRIGUES DE ABREU (diretora) 
ALFREDO CARLOS RODRIGUES FEITOSA (vice-diretor) 
 
Centro de Educação 
CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO (diretora) 
ROGERIO DRAGO (vice-diretor) 
  
Centro de Educação Física e Desportos 
OTÁVIO GUIMARÃES TAVARES DA SILVA (diretor) 
MÁRCIA REGINA HOLANDA DA CUNHA (vice-diretora) 
 
Centro Tecnológico 
GERALDO ROSSONI SISQUINI (diretor) 
PATRÍCIO JOSÉ MOREIRA PIRES (vice-diretor) 
 
Centro Universitário Norte do Espírito Santo 
LUIA ANTONIO FAVERO FILHO (diretor) 
ANA BEATRIZ NEVES BRITO (vice-diretora) 
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Atendimento do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC-Ufes: 
 

Avenida Fernando Ferrari, 514, campus universitário de Goiabeiras, Vitória – ES, térreo 
do Centro de Vivência. Telefone: (27) 4009-2209. E-mail: sic@ufes.br  

 
Autoridade designada da Ufes responsável pelo monitoramento da implementação da 
Lei de Acesso à Informação no âmbito da Universidade: Aureo Banhos dos Santos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sic@ufes.br


 

______________________________________________________________________ 
Carta de Serviços ao Usuário 

5 

 
 
 

CARTA DE SERVIÇO AO USUÁRIO 
DA UFES 

 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 
A Carta de Serviços ao Usuário 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 Usuário está estabelecida pela Lei 12.460 de 26 de junho de 
2017, e dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
da administração pública; bem como pelo Decreto 9.094 de 17 de julho de 2017. 
 
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 Usuário 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, a 
Ufes é uma instituição pública permanentemente aberta à sociedade. 
 
Este documento foi produzido pela Comissão Permanente para Análise dos Dados da 
Carta de Serviços ao Usuário da Ufes, criada por meio da Portaria nº 223, de 07 de 
março de 2018. Os membros da Comissão são: Aureo Banhos dos Santos, Maria 
Auxiliadora de Carvalho Corassa, Leandro Muniz de Lima e Luiz Vital da Silva. 
 
 
 

 
Sugestões e alterações da Carta de Serviços 

 
Os interessados em sugerir alterações, atualizações ou informar eventuais incorreções, 
devem encaminhar mensagem para o e-mail ouvidoria@ufes.br, ou pessoalmente na 
secretaria da Ouvidoria Geral da Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de 

Goiabeiras, térreo do Centro de Vivência, Vitória-ES. 
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A INSTITUIÇÃO 
 
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma instituição autárquica vinculada 
ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial, e que atua com base no princípio da 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, com vocação para atuar em 
todas as áreas do saber. 
 
Fundada em 5 de maio de 1954, a Ufes possui quatro campi universitários – em 
Goiabeiras e Maruípe, Vitória; e nos municípios de Alegre, no sul do Estado; e São 
Mateus, no norte capixaba – com uma área territorial total de 13,8 milhões de metros 
quadrados. Sua infraestrutura física global é de 302,5 mil metros quadrados de área 
construída. 
 
A Ufes oferece 103 cursos de graduação presencial, com um total de 5.004 vagas 
anuais. Na pós-graduação possui 47 cursos de mestrado acadêmico, nove de mestrado 
profissional e 26 de doutorado. Possui um quadro de 1.780 professores efetivos, 2.016 
técnicos-administrativos, 19.997 estudantes matriculados na graduação presencial e 
3.174 na pós-graduação. Sua sede administrativa central está localizada no campus 
universitário de Goiabeiras, em Vitória.  
 
Na pesquisa científica e tecnológica a Ufes possui cerca de 1.120 projetos em 
andamento, e na extensão universitária desenvolve 527 projetos e programas com 
abrangência em todos os municípios capixabas, contemplando cerca de 2 milhões de 
pessoas. 
 
A Ufes também presta diversos serviços ao público acadêmico e à comunidade, como 
teatro, cinema, galerias de arte, centro de ensino de idiomas, bibliotecas, planetário e 
observatório astronômico, auditórios, ginásio de esportes e outras instalações esportivas. 
Oferece também serviços na área de saúde por meio do Hospital Universitário Cassiano 
Antonio Moraes (Hucam), com atendimento em diferentes especialidades médicas, 
sendo referência em atendimentos de média e alta complexidade. 
 
Missão da Ufes: Gerar avanços científicos, tecnológicos, educacionais, culturais e 
sociais, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, produzindo, transferindo e 
socializando conhecimentos e inovações que contribuam para a formação do cidadão, 
visando ao desenvolvimento sustentável no âmbito regional, nacional e internacional. 
 
Valores da Ufes: Comprometimento e zelo com a Instituição; Defesa da Universidade 
gratuita como bem público; Busca permanente da excelência no ensino, na pesquisa, na 
extensão e na gestão; Atuação calcada nos princípios da ética, da democracia e da 
transparência; Respeito à justiça, à equidade social, à liberdade de pensamento e de 
expressão; Compromisso com a coletividade, a pluralidade, a individualidade e a 
diversidade étnica e cultural; Responsabilidade social, interlocução e parceria com a 
sociedade; Preservação e valorização da vida; Gestão participativa. 
 
Visão da Ufes: Ser reconhecida como instituição pública de excelência nacional e 
internacional em ensino, pesquisa e extensão, integrada à sociedade e comprometida 
com a inovação e o desenvolvimento sustentável. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SERVIÇOS 
 

REITORIA 
 
Tipo de serviço: A Reitoria é o órgão executivo da Administração Superior da Ufes, 
encarregado de supervisionar, coordenar e fiscalizar as atividades universitárias. É 
exercida pelo Reitor, que é escolhido por meio de consulta à comunidade universitária e 
nomeado pela Presidência da República. O Estatuto da Ufes define, mediante aprovação 
do Conselho Universitário, a competência, atribuições e responsabilidades de todos os 
órgãos a ela subordinados. Nas ausências e impedimentos do Reitor ele é substituído 
pela Vice-Reitora, que também poderá exercer outras atribuições no âmbito da 
administração, por delegação do Reitor.  
 
Gabinete da Reitoria 
 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 
Telefone: (27) 4009-2770 
E-mail: reitor@ufes.br / vicereitora@ufes.br / chefiadegabinete@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, Prédio da Reitoria, 
2° andar, Vitória – ES   
Site: www.ufes.br 
 
 
ÓRGÃOS SUPERIORES 
 
Os Conselhos Superiores são: Universitário (CUr); Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe); 
e Curadores. O Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores 
(Daocs) é o setor da Ufes encarregado de assistir administrativamente o funcionamento 
dos Conselhos. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
SUPERIORES – DAOCS  
 
Tipo de serviço: Setor encarregado de assistir administrativamente o funcionamento 
dos Conselhos Superiores da Universidade. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2220 
Por e-mail: daocs@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 2º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.daocs.ufes.br  

mailto:reitor@ufes.br
mailto:vicereitora@ufes.br
mailto:chefiadegabinete@ufes.br
http://www.ufes.br/
http://www.daocs.ufes.br/
http://www.daocs.ufes.br/
mailto:daocs@ufes.br
http://www.daocs.ufes.br/
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Conselho Universitário – CUr 
 
Tipo de serviço: 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 30 membros assim distribuídos: Reitor (presidente), vice-reitor, 
diretores dos 11 centros de ensino, reitor do período imediatamente anterior, pró-
reitores de Administração, de Gestão de Pessoas, de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional e de Assistência Estudantil e Cidadania, diretor superintendente do 
Hospital Universitário, três representantes dos professores, três representantes dos 
servidores técnico-administrativos e cinco representantes dos estudantes.  

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Cepe 
 
Tipo de serviço: 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 35 membros, assim distribuídos: Reitor (presidente), vice-reitor, dois representantes 
de cada um dos 11 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 
 
Tipo de serviço: 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 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 representante do 
Ministério da Educação, um da comunidade, um dos servidores técnico-administrativos 
e um dos estudantes. 
 
Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2220 
Por e-mail: daocs@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 2º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.daocs.ufes.br 
 
 

mailto:daocs@ufes.br
http://www.daocs.ufes.br/
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PRÓ-REITORIAS 
 
As pró-reitorias são as seguintes: Administração (Proad), Assuntos Estudantis e 
Cidadania (Proaeci), Extensão (Proex), Gestão de Pessoas (Progep), Graduação 
(Prograd), Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), e Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional (Proplan). Elas operacionalizam a gestão da Universidade, oferecendo 
suporte administrativo e acadêmico à Reitoria, cada qual em sua respectiva área e com 
atribuições específicas.  
 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD 
  
Tipo de serviço: Faz interface com todos os ambientes organizacionais da Ufes. 
Possibilita ações de suporte à gestão para atender ao ensino, à pesquisa e à extensão. Os 
ambientes organizacionais diretamente vinculados à Proad são: Departamento de 
Administração (DA), Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), Departamento 
de Contratos e Convênios (DCC), Coordenação de Serviços Gráficos (CSG), 
Coordenação do Sistema de Arquivos (Siarq), Gerência de Compras e Contratações 
(GCC) e Divisão de Passagens e Diárias (DPD). 
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h  
Por telefone: (27) 4009-2238 / 4009-2240 
Por email: proad@ufes.br 
Presencial: Av. Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 2º. andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proad.ufes.br/ 
 
Departamento de Administração – DA 
  
Tipo de serviço: É responsável pelas contratações nacionais e internacionais de bens e 
produtos; pelo recebimento, guarda e distribuição de materiais adquiridos, e pelo 
controle patrimonial dos bens móveis e imóveis da Ufes. Seus setores são: as divisões 
de material, de patrimônio, de licitação e de importação; o Setor de Cadastro de 
Fornecedores (Sicaf); e as seções de Registro de Preços, de Especificação e Pesquisa, de 
Compras, de Almoxarifado, de Movimentação de Bens e Relatórios Contábeis, e 
de Controle Patrimonial. 
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2300 
Por e-mail: da.proad@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio do Departamento de Administração, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://portaladministrativo.ufes.br/ 
 
Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF 
  
Tipo de serviço: Atua sobre as atividades de gestão, orientação, execução, coordenação 
e controle das operações de natureza orçamentária, financeira e contábil da 
Universidade. Suas principais atribuições estão distribuídas nas divisões de Execução 
Orçamentária, de Administração Financeira e de Contabilidade. 
  

mailto:proad@ufes.br
http://www.proad.ufes.br/
mailto:da.proad@ufes.br
http://portaladministrativo.ufes.br/
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Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2280 / 4009-2284 
Por e-mail: dcf.proad@ufes.br  
Presencial: Av. Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, Térreo, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proad.ufes.br 
 
 
Departamento de Contratos e Convênios – DCC  
 
Tipo de serviço: Responsável pela expedição de normas para elaboração, pelo registro 
e controle dos contratos e convênios da Ufes. Atua na assessoria aos órgãos, unidades 
acadêmicas e administrativas, e também como agente executor da política e das 
diretrizes estabelecidas pela Administração Superior para os contratos firmados com 
fundações de apoio, os convênios, os acordos e instrumentos congêneres. Atua como 
facilitador da tramitação dos processos e como agente de controle quanto à observância 
da legislação e das normas internas aplicáveis aos casos. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2232 
Por e-mail: dcc.proad@ufes.br  
Presencial: Av. Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 2º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.contratos.ufes.br  
 
Coordenação do Sistema de Arquivos – Siarq 
  
Tipo de serviço: Coordena e controla as atividades de gestão de documentos de 
arquivo; autua documentos para público externo, servidores aposentados, pensionistas e 
público interno; informa e orienta sobre autuação, localização, tramitação, postagem de 
correspondências oficiais, arquivamento e guarda de documentos no âmbito da Ufes; 
auxilia usuários em pesquisas documentais sobre a Ufes; digitaliza e auxilia na 
xerografia de documentos para acesso; desarquiva e realiza empréstimo de documentos 
para os setores da Ufes; cadastra e orienta usuários para acesso ao Sistema de 
Informação para o Ensino (SIE) e Protocolo Web; expede, recebe, controla e distribui 
correspondências oficiais; agenda visita técnica arquivística às unidades administrativas 
e acadêmicas da Ufes; cadastra documentos antigos e históricos em sistema tecnológico; 
gerencia os procedimentos de registro, ordenação, descrição, conservação, 
arquivamento e transferência de documentos de valor intermediário e permanente; e 
gerencia o processo de avaliação e descarte de documentos. 
             
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: Coordenação do Sistema de Arquivos: (27) 4009-2380 – Seção de 
Protocolo Geral: 4009-2297 – Seção de Arquivo Geral: 4009-2242 
Por e-mail: siarq.proad@ufes.br 
Presencial: Av. Fernando Ferrari, 514, Prédio do Siarq, Campus de Goiabeiras, Vitória 
– ES (localizado atrás da Biblioteca Central) 
Site: http://www.siarq.ufes.br  
 
 

mailto:dcf.proad@ufes.br
http://www.proad.ufes.br/
mailto:dcc.proad@ufes.br
http://www.contratos.ufes.br/
mailto:siarq.proad@ufes.br
http://www.siarq.ufes.br/
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Coordenação de Serviços Gráficos 
 
Tipo de serviço: Coordena e executa veiculações de mídia legal em órgãos de 
comunicação privados, e publicações de todas as matérias institucionais da Ufes no 
Diário Oficial da União. Produz material impresso de divulgação de eventos realizados 
pela Universidade, além de livros e revistas produzidas pela Editora da Ufes (Edufes).  
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. 
Por telefone: (27) 4009-2392 / 4009-2390 / 4009-2389 
Por e-mail: grafun@institucional.ufes.br   
Presencial: Av. Fernando Ferrari, 514, Prédio da Gráfica Universitária, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.grafica.ufes.br  

Gerência de Compras e Contratações (GCC) 
 
Tipo de serviço: Responsável pelas contratações de serviços para a Universidade, 
coordenando e controlando os procedimentos de licitação nesta área. Responsável pela 
emissão e publicidade dos instrumentos legais oriundos das licitações, dispensas e 
inexigibilidades de licitação relacionadas a contratação de serviços, bem como de todos 
os trâmites processuais relativos às alterações contratuais. Efetua análises documentais 
diversas, relacionadas às liberações de pagamentos dos contratos de serviços, efetivadas 
como condicionante para a realização dos pagamentos às contratadas. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2446 
Por e-mail: gcc.proad@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio do GCC (próximo à Prefeitura 
Universitária), Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proad.ufes.br  
 
Divisão de Passagens e Diárias (DPD) 
 
Tipo de serviço: Inserir no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) os 
pedidos de concessão de passagens aéreas em viagens a serviço, no âmbito da Ufes. A 
solicitação deve ser feita com 30 dias de antecedência para viagem internacional e com 
15 dias para viagem nacional. As solicitações são inseridas no sistema em até 48 horas 
úteis após o recebimento do pedido, via sistema. 
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.  
Por telefone: (27) 4009-2210 e 4009-2464. 
Por e-mail: divisaodepassagens.proad@ufes.br  
Presencial: Av. Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º. Andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proad.ufes.br 
 
 

mailto:grafun@institucional.ufes.br
http://www.grafica.ufes.br/
mailto:gcc.proad@ufes.br
http://www.proad.ufes.br/
mailto:divisaodepassagens.proad@ufes.br
http://www.proad.ufes.br/
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PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA – PROAECI 
 
Tipo de serviço: Elabora, executa e avalia ações e projetos de acordo com o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil, buscando democratizar o acesso, permanência e 
conclusão de cursos de graduação presenciais, e promover a assistência estudantil para 
estudantes que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica. Entre outras 
atribuições, atua na execução da política de reserva de vagas (cotas), a inclusão de 
estudantes com deficiências, e a implementação de políticas de garantia dos direitos 
humanos. Possui os departamentos de Assistência Estudantil, de Projetos e 
Acompanhamento ao Estudante, e de Cidadania e Direitos Humanos. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (27) 3145-4586 
Por e-mail: secretaria.proaeci@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proaeci.ufes.br – Fanpage: https://pt-br.facebook.com/proaeciufes/  
 
Proaeci no Campus de Maruípe 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h 
Por telefone: (27) 3335-7027 
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Sede do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), Térreo, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: www.proaeci.ufes.br 
 
Proaeci no Campus de Alegre 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (28) 3552-8926 
Presencial: Alto Universitário, Guararema, Prédio da Seção de Atenção à Saúde e 
Assistência Social (Sasas), Campus de Alegre, Alegre – ES 
Site: http://www.alegre.ufes.br/sasas  
 
Proaeci no Campus de São Mateus 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (27) 3312-1599 – 3312-1600 
Por e-mail: casas.ceunes@ufes.br 
Presencial: Rodovia BR-101, Bairro Litorâneo, Prédio da Coordenação de Atenção à 
Saúde e Assistência Social (Casas), Campus de São Mateus, São Mateus – ES 
Site: www.casas.saomateus.ufes.br/ 
 
Departamento de Assistência ao Estudante – DAE 
 
Tipo de serviço: Realiza atendimento direto ao estudante a partir do gerenciamento do 
Programa de Assistência Estudantil (Proaes), previsto em legislação federal pelo 
Decreto nº 7234 e institucionalmente pela Portaria nº 1831/2017. É o setor responsável 
pelo acompanhamento psicossocial e monitoramento acadêmico discente, com vistas à 
permanência do estudante de graduação. 

mailto:secretaria.proaeci@ufes.br
http://www.proaeci.ufes.br/
https://pt-br.facebook.com/proaeciufes/
http://www.proaeci.ufes.br/
http://www.alegre.ufes.br/sasas
http://www.alegre.ufes.br/sasas
mailto:casas.ceunes@ufes.br
http://casas.saomateus.ufes.br/
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Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 
Telefone: (27) 4009-2265 / 4009-7940 
E-mail: dae.proaeci@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, 1° andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proaeci.ufes.br 
  
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estudante – DPAE 
 
Tipo de serviço: Ao DPAE compete a elaboração, gestão e execução de projetos 
direcionados aos estudantes da Universidade, além do desenvolvimento de projetos para 
a comunidade externa, relacionados ao ensino superior. Os projetos voltados para 
estudantes da Universidade, com prioridade para os cadastrados no Programa de 
Assistência Estudantil, estão nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer e de 
qualificação dos estudantes. 
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h 
Telefone: (27) 4009-2193 
E-mail: dpae.proaeci@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, 2° andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES  
Site: www.proaeci.ufes.br  
 
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos – DECIDH 
 
Tipo de serviço: O DECIDH constitui-se como espaço-tempo indutor de políticas de 
ações afirmativas, com foco nas diversidades de gênero, étnico-racial, orientação sexual, 
pessoas com deficiências, populações indígenas e quilombolas. Tem foco, também, na 
situação de pobreza, visando contribuir com estratégias para identificar e eliminar 
barreiras (materiais e simbólicas) que podem produzir desigualdades e discriminações 
contra esses sujeitos sociais na Ufes. Por sua natureza transdisciplinar, as atividades 
realizadas por este departamento adotam procedimentos que, em sua maioria, são 
comuns a todos os servidores, independentemente de cargo e função ocupados. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Telefone: (27) 3145-5358 
E-mail: dcdh.proaeci@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, 1° andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proaeci.ufes.br  
 
 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 
 
Tipo de serviço: Planeja e coordena as atividades extensionistas da Universidade, e 
fomenta convênios e parcerias para viabilizar projetos para a interação universitária com 
a comunidade. Busca ampliar a relação da Ufes 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. A Proex define ações 

mailto:dae.proaeci@ufes.br
http://www.proaeci.ufes.br/
mailto:dpae.proaeci@ufes.br
http://www.proaeci.ufes.br/
mailto:dcdh.proaeci@ufes.br
http://www.proaeci.ufes.br/
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extensionistas por meio da Câmara de Extensão, com representações de todos os centros 
de ensino.  
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 
Por telefone: (27) 4009-2336 
Por e-mail: assessoriadegestão.proex@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proex.ufes.br   
 
Departamento de Gestão da Extensão 
 
Tipo de serviço: É responsável por gerir as ações de extensão, sua inclusão no Sistema 
de Informação e emissão de certificado. É composto pelas seguintes divisões: a Divisão 
de Fomento à Extensão, que auxilia os coordenadores de projetos na elaboração e gestão 
das ações de extensão para a captação de recursos e o desenvolvimento dos projetos. O 
setor também coordena o edital de fomento Proext e o edital de bolsas; a Divisão de 
Registro de Certificação, que é responsável pelo registro das atividades junto ao Sistema 
de Informações da Extensão (Siex), acompanhamento e monitoramento das ações por 
meio de relatórios, atualizações das informações e outros procedimentos necessários à 
gestão da extensão na Proex.  
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 
Telefone: (27) 4009-2336 / 4009-2331 
E-mail: dgex.proex@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras (ao lado do Teatro 
Universitário), Vitória – ES 
Site: www.proex.ufes.br  
 
Departamento de Política Extensionista 
 
Tipo de serviço: É responsável por estabelecer a ligação entre os setores da 
universidade e da sociedade, incentivando parcerias público-privadas e a construção de 
políticas de apoio à extensão. É composto pelas seguintes divisões: a Divisão de 
Integração com o Setor Público e Privado, que trata da interação com a comunidade 
externa no intuito de divulgar programas e projetos de extensão, e realizar parcerias para 
estas ações; a Divisão de Integração com o Ensino Básico, que atua na articulação das 
atividades da extensão universitária com as escolas de ensino básico, em parceria com 
as secretarias de Estado e municipais de Educação; a Divisão de Suporte a Projetos, que 
é responsável por apoiar a comunidade universitária na apresentação e implementação 
dos projetos de extensão. O setor possibilita aos projetos promover melhorias na 
tramitação e aplicação de recursos arrecadados com cursos de eventos na universidade, 
além de contribuir na organização administrativa dos editais internos de fomento e do 
programa de bolsas. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 
Telefone: (27) 4009-2336 / 4009-2333 
E-mail: dpex.proex@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras (ao lado do Teatro 
Universitário), Vitória – ES 
Site: www.proex.ufes.br  

mailto:assessoriadegestão.proex@ufes.br
http://www.proex.ufes.br/
mailto:dgex.proex@ufes.br
http://www.proex.ufes.br/
mailto:dpex.proex@ufes.br
http://www.proex.ufes.br/
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – PROGEP 
 
Tipo de serviço: Desenvolve políticas e ações voltadas à gestão de pessoas, por meio 
dos departamentos de Atenção à Saúde (DAS), de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), 
de Gestão de Pessoas (DGP), e de Gestão de Restaurantes (DGR), além da Seção de 
Atendimento e Recadastramento (Sare). 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h 
Por telefone: (27) 4009-7849 
Por e-mail: progep@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, Térreo, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.progep.ufes.br 
 
Seção de Atendimento e Recadastramento – Sare 
 
Tipo de serviço: Atende a demandas de aposentados, pensionistas e anistiados políticos 
civis. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2974 / 3145-5311 
Por e-mail: sare.progep@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, Térreo, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.progep.ufes.br 
 
Departamento de Atenção à Saúde – DAS 
 
Tipo de serviço: Presta serviços nas áreas de atenção e vigilância à saúde e perícia 
oficial, e abriga o Centro de Recreação. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 21h 
Por telefone: (27) 4009-2342 
Por e-mail: das.progep@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio ao lado do Teatro Universitário, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.progep.ufes.br 
 
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – DDP 
 
Tipo de serviço: Responsável por avaliação de desempenho, desenvolvimento na 
carreira, capacitação e qualificação de servidores da Ufes. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2275 
Por e-mail: ddp.progep@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio próximo ao Ginásio de Esportes, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 

mailto:progep@ufes.br
http://www.progep.ufes.br/
mailto:sare.progep@ufes.br
http://www.progep.ufes.br/
mailto:das.progep@ufes.br
http://www.progep.ufes.br/
mailto:ddp.progep@ufes.br
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Site: www.progep.ufes.br  

Departamento de Gestão de Pessoas – DGP 
 
Tipo de serviço: Responsável pela realização de concursos e processos seletivos, 
contratação de docentes, estagiários e técnico-administrativos, realização de cadastro, 
registro e pagamento de servidores, concessão de aposentadorias e pensões, e outros 
benefícios funcionais. 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2260 
Por e-mail: diretor.dgp.progep@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.progep.ufes.br  
 
Departamento de Gestão de Restaurantes – DGRU 
 
Tipo de serviço: Gerencia as unidades do Restaurante Universitário (RU) dos 
quatro campi da Ufes, em Goiabeiras e Maruípe, em Vitória; em Alegre, no sul do 
Estado, e em São Mateus, no norte. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 6h às 20h 
Por telefone: (27) 4009-2360 
Por e-mail: dgr.progep@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio do RU, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.ru.ufes.br 
 
RU do Campus de Goiabeiras 
 
Almoço: De segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30 
Jantar: das 17h30 às 19h 
Cadastramento: das 9h às 14h e das 16h30 às 19h 
 
RU do Campus de Maruípe 
 
Almoço: De segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30 
Telefone: (27) 3335-7031 
 
RU do Campus de Alegre 
 
Almoço: De segunda a sexta-feira, das 10h30 às 13h30 
Jantar: das 17h30 às 18h30 
Telefone: (28) 3552-8959 
 
RU do Campus de São Mateus 
 
Almoço: De segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30 
Jantar: das 17h30 às 19h 

http://www.progep.ufes.br/
mailto:diretor.dgp.progep@ufes.br
https://maps.google.com/?q=Avenida+Fernando+Ferrari,+514&entry=gmail&source=g
http://www.progep.ufes.br/
mailto:dgr.progep@ufes.br
http://www.ru.ufes.br/
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Telefone: (27) 3312-1622 / 3312-1703 
 
 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 
 
Tipo de serviço: Realiza o gerenciamento da vida acadêmica dos estudantes dos cursos 
de graduação presencial da Ufes. Tem como atribuições a coordenação da execução de 
políticas no que se refere ao suporte técnico-pedagógico às unidades acadêmicas, o 
apoio ao estudante e o registro e controle acadêmico do ensino de graduação, de acordo 
com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tendo como 
base as orientações legais definidas pelo Ministério da Educação (MEC). 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 21h 
Por telefone: (27) 4009-2415 
Por e-mail: gabinete.prograd@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.prograd.ufes.br 
 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO – DDP / 
PROGRAD 
  
Tipo de serviço: Elabora, fomenta, coordena, assessora, orienta e acompanha os 
programas de desenvolvimento curricular e aperfeiçoamento do pessoal que atua com o 
ensino de graduação, observando as normas legais, a missão da Universidade e a 
política de ensino de graduação definida. Trabalha para a elaboração, implantação e 
desenvolvimento de programas de assessoria e formação de docentes e técnicos que 
atuam na graduação; atua na elaboração e proposição de diretrizes e normas para a 
organização, desenvolvimento e acompanhamento pedagógico dos cursos de graduação; 
atua no assessoramento à Câmara Central de Graduação; preside a Comissão do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) para elaboração de normas para 
ingresso de estudantes; e coordena o Fórum de Licenciaturas. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2414 / 4009-7831 
Por e-mail: ddp.prograd@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes  
 
Divisão de Acompanhamento de Currículos 
 
Tipo de serviço: Assessora, orienta e acompanha o desenvolvimento dos currículos dos 
cursos de graduação. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2414 
Por e-mail: ddp.prograd@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 

mailto:gabinete.prograd@ufes.br
http://www.prograd.ufes.br/
mailto:ddp.prograd@ufes.br
http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes
mailto:ddp.prograd@ufes.br
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Site: http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes  
 
 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO – DRCA / 
PROGRAD 
  
Tipo de serviço: Responde pelo controle e registro da vida acadêmica dos estudantes da 
graduação, desde o ingresso até a emissão do diploma, e pelo suporte no atendimento à 
comunidade interna e externa sobre as normas que estabelecem a vinculação dos 
estudantes aos cursos de graduação. Possui as divisões de matrícula, controle acadêmico 
e de expedição e registro de diplomas, e realiza o registro de diplomas de faculdades 
particulares. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h  
Por telefone: (27) 4009-2413 
Por e-mail: drca.prograd@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes  
 
Divisão de Matrícula e Controle Acadêmico  
 
Tipo de serviço: Prepara e emite editais de processos seletivos de ingresso, cadastro e 
matrícula dos ingressantes, trancamento de curso, registro de aproveitamento de estudos 
e dispensa de disciplinas, retificação e registro de notas, e retificação de dados 
cadastrais. 
 
Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-1318 / 4009-2422 
Por e-mail: dmca.prograd@ufes.br / sare.prograd@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes  
 
Divisão de Expedição e Registro de Diplomas 
 
Tipo de serviço: Realiza colação de grau, emissão e registro de diplomas, manutenção 
de vínculo, e revalidação de diploma de estrangeiro. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 14h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2417 / (27) 4009-7830 / (27) 4009-2420 
Por e-mail: colacao@ufes.br / derd@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes  
 
 
 
 
 

http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes
mailto:drca.prograd@ufes.br
http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes
mailto:dmca.prograd@ufes.br
mailto:sare.prograd@ufes.br
http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes
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DEPARTAMENTO DE APOIO ACADÊMICO – DAA / PROGRAD 
  
Tipo de serviço: Planeja, executa e acompanha projetos visando, por meio da 
interlocução com os colegiados dos cursos de graduação, desenvolver ações de apoio 
acadêmico aos estudantes da graduação.     
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-7871 
Por e-mail: daa.prograd@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes  
 
Divisão de Acompanhamento Acadêmico 
 
Tipo de serviço: Realiza acompanhamento e apoio aos estudantes nas situações de 
evasão, desligamento, reprovação em disciplinas, trancamento, e programas de apoio 
acadêmico e de bolsas. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 12h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2411 
Por e-mail: daa.prograd@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes  
 
Divisão de Estágio 
 
Tipo de serviço: Desenvolve ações para o atendimento das normativas relativas ao 
estágio curricular obrigatório e não obrigatório; operacionaliza os programas de 
Mobilidade Acadêmica e de Acompanhamento de Estudantes Egressos. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2334 / 4009-2416 
Por e-mail: estagios.daa.prograd@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.prograd.ufes.br/departamentos-e-divisoes  
 
 
CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 
CAMPUS DE GOIABEIRAS – VITÓRIA-ES 
 
Administração – Diurno e Noturno 
 
Por telefone: (27) 4009-2591 
Por e-mail: diurno.administracao@ufes.br / noturno.administracao@ufes.br 
Site: http://www.administracao.ufes.br/ 
 

mailto:daa.prograd@ufes.br
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Arquitetura e Urbanismo  
 
Por telefone: (27) 4009-2565 
Por e-mail: arquiteturaeurbanismo@ufes.br 
Site: http://www.arquitetura.ufes.br/ 
 
Arquivologia  
 
Por telefone: (27) 4009-7706 
Por e-mail: arquivologia@ufes.br 
Site: http://www.ccje.ufes.br/arquivologia-2 
 
Artes Plásticas 
 
Por telefone: (27) 4009-2921 
Por e-mail: artesplasticas@ufes.br 
Site: http://www.artes.ufes.br/ 
 
Artes Visuais Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2921 
Por e-mail: artesvisuais@ufes.br  
Site: http://www.artes.ufes.br/ 
 
Biblioteconomia 
 
Por telefone: (27) 4009-2593 
Por e-mail: biblioteconomia@ufes.br  
Site: http://www.biblioteconomia.ufes.br/ 
 
Ciência da Computação 
 
Por telefone: (27) 4009-2654 
E-mail: cienciadacomputacao@ufes.br 
Site: http://informatica.ufes.br/graduacao/ccomp/sobre-o-curso  
 
Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2589 
Por e-mail: cienciasbiologicas@ufes.br  
Site: http://www.cienciasbiologicas.ufes.br/  
 
Ciências Contábeis – Vespertino e Noturno 
 
Por telefone: (27) 4009-2602 
Por e-mail: cienciascontabeis@ufes.br / vespertino.cienciascontabeis@ufes.br 
Site: http://www.cienciascontabeis.ufes.br/  
 
 
 

mailto:arquiteturaeurbanismo@ufes.br
http://www.arquitetura.ufes.br/
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http://www.artes.ufes.br/
mailto:biblioteconomia@ufes.br
http://www.biblioteconomia.ufes.br/
mailto:cienciadacomputacao@ufes.br
http://informatica.ufes.br/graduacao/ccomp/sobre-o-curso
mailto:cienciasbiologicas@ufes.br
http://www.cienciasbiologicas.ufes.br/
mailto:cienciascontabeis@ufes.br
mailto:vespertino.cienciascontabeis@ufes.br
http://www.cienciascontabeis.ufes.br/


 

______________________________________________________________________ 
Carta de Serviços ao Usuário 

23 

 
Ciências Econômicas 
 
Por telefone: (27) 4009-2501 
Por e-mail: ceienciaseconomicas@ufes.br 
Site: http://www.economia.ufes.br/  
 
Ciências Sociais Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2506 
Por e-mail: cienciassociais@ufes.br / licenciatura.cienciassociais@ufes.br 
Site: http://www.cienciassociais.ufes.br/  
 
Cinema e Audiovisual 
 
Por telefone: (27) 4009-2564 
Por e-mail: cinemaeaudiovisual@ufes.br  
Site: http://www.comunicacaosocial.ufes.br 
 
Design 
 
Por telefone: (27) 4009-2932 
Por e-mail: design@ufes.br 
Site: http://design.ufes.br/  
 
Direito 
 
Por telefone: (27) 4009-2604 
Por e-mail: direito@ufes.br  
Site: http://www.direito.ufes.br/  
 
Educação Física Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2620 
Por e-mail: licenciatura.educacãofisica@ufes.br  /  bacharelado.educacaofisica@ufes.br 
Site: http://www.cefd.ufes.br/  
 
Engenharia Ambiental 
 
Por telefone: (27) 4009-2965 
Por e-mail: engenhariaambiental@ufes.br  
Facebook: www.facebook.com/ambientalufes  
Site: http://ambiental.ufes.br/  
 
Engenharia Civil 
 
Por telefone: (27) 4009-2642 
Por e-mail: engenhariacivil@ufes.br 
Site: http://civil.ufes.br/  
 

mailto:ceienciaseconomicas@ufes.br
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http://www.comunicacaosocial.ufes.br/
mailto:design@ufes.br
http://design.ufes.br/
mailto:direito@ufes.br
http://www.direito.ufes.br/
mailto:licenciatura.educacãofisica@ufes.br
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Engenharia de Computação 
 
Por telefone: (27) 4009-2125 
Por e-mail: engenhariadecomputacao@ufes.br  
Site: http://informatica.ufes.br/graduacao/engcomp/sobre-o-curso  
 
Engenharia de Produção 
 
Por telefone: (27) 4009-2865 
Por e-mail: engenhariadeproducao@ufes.br  
 Site: http://producao.ufes.br/ct-producao-colegiado  
 
Engenharia Elétrica 
 
Por telefone: (27) 4009-2651 
Por e-mail: engenhariaeletrica@ufes.br 
Site: http://eletrica.ufes.br/  
 
Engenharia Mecânica 
 
Por telefone: (27) 4009-2641 
Por e-mail: engenhariamecanica@ufes.br 
Facebook: www.facebook.com/mecanicaufes  
Canal no YouTube: www.youtube.com/ufesmecanica 
Site: http://mecanica.ufes.br/  
 
Estatística 
 
Por telefone: (27) 4009-2830 
Por e-mail: estatistica@ufes.br 
Site: http://www.estatistica.ufes.br/  
 
Filosofia Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2513 
Por e-mail: filosofia@ufes.br  
Site: http://www.cchn.ufes.br/filosofia  
 
Física Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2478 
Por e-mail: fisica@ufes.br  
Site: www.fisica.ufes.br  
 
Gemologia 
 
Por telefone: (27) 4009-2591 
Por e-mail: gemologia@ufes.br  
Site: http://www.gemologia.ufes.br/  

mailto:engenhariadecomputacao@ufes.br
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Geografia Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2497 
Por e-mail: geografia@ufes.br  
Site: http://geografia.ufes.br/ 
 
História Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2496 
Por e-mail: historia@ufes.br  
Site: http://www.historia.ufes.br/  
 
Jornalismo 
 
Por telefone: (27) 4009-2603 
Por e-mail: jornalismo.comunicacaosocial@ufes.br 
Site: http://comunicacaosocial.ufes.br/ 
 
Letras Libras 
 
Por telefone: (27) 4009-2525 
Por e-mail: letrasneolatinas@ufes.br 
Site: www.letras.ufes.br  
 
Letras Português 
 
Por telefone: (27) 4009-2525 
Por e-mail: letrasneolatinas@ufes.br 
Site: www.letras.ufes.br   
 
Letras Português / Inglês Licenciatura Dupla 
 
Por telefone: (27) 4009-7797 
Por e-mail: letrasingles@ufes.br  
Site: http://www.letras.ufes.br/ 
 
Letras Português / Italiano Licenciatura Dupla 
 
Por telefone: (27) 4009-2511 
Por e-mail: letrasneolatinas@ufes.br 
Site: www.letras.ufes.br  
 
Letras Português / Espanhol Licenciatura Dupla 
 
Por telefone: (27) 4009-2511 
Por e-mail:  letrasneolatinas@ufes.br  
Site: www.letras.ufes.br  
 
 

mailto:geografia@ufes.br
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Letras Português / Francês Licenciatura Dupla 
 
Por telefone: (27) 4009-2511 
Por e-mail:  letrasneolatinas@ufes.br  
Site: www.letras.br  
 
Licenciatura em Educação do Campo – Linguagens 
 
Por telefone: (27) 4009-2532 
Por e-mail: licaenciatura.educacaodocampo@ufes.br 
Site: http://www.ce.ufes.br/  
 
Licenciatura em Educação do Campo – Ciências Humanas e Sociais 
 
Por telefone: (27) 4009-2532 
Por e-mail: licaenciatura.educacaodocampo@ufes.br 
Site: http://www.ce.ufes.br/ 
 
Matemática Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2471 
Por e-mail: matematica@ufes.br  
Site: www.matematica.ufes,br  
 
Música Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2564 
Por e-mail: bacharelado.musica@ufes.br  /  licenciatura.musica@ufes.br  
Site: http://musica.ufes.br/  
 
Oceanografia 
 
Por telefone: (27) 4009-2878 
Por e-mail: oceanografia@ufes.br  
Site: http://www.oceanografia.ufes.br/ 
 
Pedagogia Licenciatura Matutino e Noturno 
 
Por telefone: (27) 4009-2532 
Por e-mail: licenciatura.pedagogia@ufes.br 
Site: http://www.ce.ufes.br/ 
 
Psicologia 
 
Por telefone: (27) 4009-7652 
Por e-mail: psicologia@ufes.br 
Site: http://psicologia.ufes.br/ 
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Publicidade e Propaganda 
 
Por telefone: (27) 4009-2603 
Por e-mail: publicidadeepropagenda@ufes.br  
Site: http://comunicacaosocial.ufes.br/  
 
Química Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 4009-2478 
Por e-mail: quimica@ufes.br  
Site: http://www.quimica.vitoria.ufes.br/  
 
Serviço Social 
 
Por telefone: (27) 4009-2596 
Por e-mail: servicosocial@ufes.br  
Site: http://www.ccje.ufes.br/ 
 
Tecnologia em Manutenção Industrial 
 
Por telefone: (27) 4009-2647 
Por e-mail: tecnologiaemanutencaoindustrial@ufes.br  
Site: http://www.ct.ufes.br  
 
 
CAMPUS DE MARUÍPE – VITÓRIA – ES 
 
Enfermagem e Obstetrícia 
 
Por telefone: (27) 3335-7285 – 3335-7284 
Por e-mail: enfermagem@ufes.br  
Site: http://enfermagem.vitoria.ufes.br/  
 
Farmácia 
 
Por telefone: (27) 3335-7293 – 3335-7552  
Por e-mail: farmacia@ufes.br 
Site: http://farmacia.vitoria.ufes.br/  
 
Fisioterapia 
 
Por telefone: (27) 3335-7017 
Por e-mail: fisioterapia@ufes.br  
Site: http://www.fisioterapia.ufes.br/ 
 
Fonoaudiologia 
 
Por telefone: (27) 3335-7223 
Por e-mail: fonoaudiologia@ufes.br  
Site: http://www.fonoaudiologia.ufes.br/ 
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Medicina 
 
Por telefone: (27) 3335-7213 
Por e-mail: medicina@ufes.br  
Site: http://www.ccs.ufes.br/medicina-0  
 
Nutrição 
 
Por telefone: (27) 3335-7017 
Por e-mail: nutricao@ufes.br  
Site: http://www.nutricao.ufes.br/ 
Odontologia 
 
Por telefone: (27) 3335-7229 
Por e-mail: odontologia@ufes.br 
Site: http://www.odontologia.ufes.br/ 
 
Terapia Ocupacional 
 
Por telefone: (27) 3335-2324 
Por e-mail: terapiaocupacional@ufes.br  
Site: http://www.terapiaocupacional.ufes.br/  
 
 
CAMPUS DE ALEGRE – ALEGRE – ES 
 
Agronomia 
 
Por telefone: (28) 3552-8933 
Por e-mail: agronomia.alegre@ufes.br  
Site: http://www.agronomia.alegre.ufes.br/ 
 
Ciência da Computação 
 
Por telefone: (28) 3552-8953 
Por e-mail: cienciadacomputacao.alegre@ufes.br  
Site: http://www.computacao.alegre.ufes.br/  
 
Engenharia de Alimentos 
 
Por telefone: (28) 3552-8629 
Por e-mail: engenhariadealimentos.alegre@ufes.br  
Site: http://www.engenhariadealimentos.alegre.ufes.br/  
 
Engenharia Florestal 
 
Por telefone: (28) 3552-8915 
Por e-mail: engenhariaflorestal.alegre@ufes.br 
Site: http://www.florestaemadeira.ufes.br/  
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Engenharia Industrial Madeireira 
 
Por telefone: (28) 3552-8915 
Por e-mail: engenhariamadeireira.alegre@ufes.br 
Site: http://www.florestaemadeira.ufes.br/  
 
Engenharia Química 
 
Por telefone: (28) 3552-8683 
Por e-mail: engenhariaquimica.alegre@ufes.br 
Site: http://www.engenhariaquimica.alegre.ufes.br/  
Farmácia 
 
Por Telefone: (28) 3552-8684 
Por e-mail: farmácia.alegre@ufes.br 
Site: http://www.farmacia.alegre.ufes.br/ 
 
Física Licenciatura 
 
Por telefone: (28) 3552-8915 e 3552-8981 
Por e-mail: licenciatura.fisica.alegre@ufes.br  
Site: http://www.fisica.alegre.ufes.br/ 
 
Geologia 
 
Por telefone: (28) 3552-8687 
Por e-mail: geiologia.alegre@ufes.br 
Site: http://www.geologia.ufes.br/  
 
Medicina Veterinária 
 
Por telefone: (28) 3552-8915  
Por e-mail: medicinaveterinaria.alegre@ufes.br  
Site: http://medicinaveterinaria.alegre.ufes.br/  
 
Matemática Licenciatura 
 
Por telefone: (28) 3552-8663 
Por e-mail: matematica.alegre@ufes.br  
Site: http://www.matematica.alegre.ufes.br/  
 
Nutrição 
 
Por telefone: (28) 3552-8915 
Por e-mail: nutricao.alegre@ufes.br  
Site: http://www.nutricao.alegre.ufes.br/   
  
Química Licenciatura 
 
Por telefone: (28) 3552-8770 
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Por e-mail: licenciatura.quimica.alegre@ufes.br  
Site: http://quimica.alegre.ufes.br/  
 
Sistemas de Informação 
 
Por telefone: (28) 3552-8953 
Por e-mail: sistemasdeinformacao.alegre@ufes.br  
Site: http://www.computacao.alegre.ufes.br/  
 
Zootecnia 
 
Por telefone: (28) 3552-8980 
Por e-mail: zootecnia.alegre@ufes.br  
Site: http://zootecnia.alegre.ufes.br/  
 
 
CAMPUS DE SÃO MATEUS – SÃO MATEUS – ES 
 
Agronomia 
 
Por telefone: (27) 3312-1529 
Por e-mail: agronomia.saomateus@ufes.br  
Site: http://agronomia.saomateus.ufes.br/  
 
Ciência da Computação 
 
Por telefone: (27) 3312-1584 
Por e-mail: cienciadacomputacao.saomateus@ufes.br  
Site: http://cienciadacomputacao.saomateus.ufes.br/  
 
Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 3312-1616 – 3312-1617 – 3312-1618 
Por e-mail: bacharelado.cienciasbiologicas.saomateus@ufes.br  
licenciatura.cienciasbiologicas.saomateus@ufes.br 
Site: http://biologia.saomateus.ufes.br/  
 
Educação do Campo Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 3145-4545 
Por e-mail: licenciatura.educacaodocampo.saomateus@ufes.br  
Facebook: facebook.com/educacaodocampo 
Site: http://www.educacaodocampo.ufes.br/   
 
Enfermagem 
 
Por telefone: (27) 3312-1782  
Por e-mail: enfermagem.saomateus@ufes.br  
Site: http://enfermagem.saomateus.ufes.br/  
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Engenharia de Computação 
 
Por telefone: (27) 3312-1616 – 3312-1618 
Por e-mail: engenhariadacomputacao.saomateus@ufes.br  
Site: http://engenhariadecomputacao.saomateus.ufes.br/  
 
Engenharia de Petróleo 
 
Por telefone: (27) 3312-1566 
Por e-mail: engenhariadepetroleo.saomateus@ufes.br  
Site: http://www.petroleo.ufes.br/  
 
Engenharia de Produção 
 
Por telefone: (27) 3312-1586 
Por e-mail: engenhariadeproducao.saomateus@ufes.br  
Site: http://producao.saomateus.ufes.br/  
 
Engenharia Química 
 
Por telefone: (27) 3312-1617 
Por e-mail: engenhariaquimica.saomateus@ufes.br  
Facebook: https://web.facebook.com/groups/366994463313267/  
Site: http://engenhariaquimica.saomateus.ufes.br/  
 
Farmácia 
 
Por telefone: (27) 3312-1552 
Por e-mail: farmacia.saomateus@ufes.br  
Site: http://farmacia.saomateus.ufes.br/  
 
Física Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 3312-1617 
Por e-mail: licenciatura.fisica.saomateus@ufes.br 
Site: http://fisica.saomateus.ufes.br/  
 
Matemática Bacharelado e Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 3312-1615 
Por e-mail: licenciatura.matematica.saomateus@ufes.br 
bacharelado.matematica.saomateus@ufes.br 
Site: http://www.matematicaaplicada.saomateus.ufes.br/ 
 
Matemática Industrial 
 
Por telefone: (27) 3312-1616 – 3312-1617 
Por e-mail: matematicaindustrial.saomateus@ufes.br  
Site: http://www.matematicaindustrial.saomateus.ufes.br/  
 

mailto:engenhariadacomputacao.saomateus@ufes.br
http://engenhariadecomputacao.saomateus.ufes.br/
mailto:engenhariadepetroleo.saomateus@ufes.br
http://www.petroleo.ufes.br/
mailto:engenhariadeproducao.saomateus@ufes.br
http://producao.saomateus.ufes.br/
mailto:engenhariaquimica.saomateus@ufes.br
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mailto:farmacia.saomateus@ufes.br
http://farmacia.saomateus.ufes.br/
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mailto:licenciatura.matematica.saomateus@ufes.br
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http://www.matematicaaplicada.saomateus.ufes.br/
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Pedagogia Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 3312-1596 
Por e-mail: pedagogia.saomateus@ufes.br  
Site: http://www.pedagogia.saomateus.ufes.br/  
 
Química Licenciatura 
 
Por telefone: (27) 3312-1617 – 3312-1618 
Por e-mail: licenciatura.quimica.saomateus@ufes.br  
Site: http://www.quimica.saomateus.ufes.br/  
 
 

mailto:pedagogia.saomateus@ufes.br
http://www.pedagogia.saomateus.ufes.br/
mailto:licenciatura.quimica.saomateus@ufes.br
http://www.quimica.saomateus.ufes.br/
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MODALIDADES DE INGRESSO EM CURSOS PRESENCIAIS DE 
GRADUAÇÃO 
 
VAGAS REGULARES  
 
SiSU – O Sistema de Seleção Unificada é o programa informatizado do Ministério da 
Educação por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a 
candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Coordenado 
pelo MEC, seu cronograma de inscrição e seleção é disponibilizado na página 
www.sisu.mec.gov.br. 
 
Mais informações sobre os procedimentos adotados internamente pela Ufes podem ser 
obtidas no sítio eletrônico www.sisu.ufes.br e pelo correio eletrônico 
dmca.prograd@ufes.br. 
 
VAGAS SURGIDAS 
 
É o processo seletivo realizado para ocupação de vagas surgidas em curso de graduação 
no ano anterior, de acordo com a  Resolução nº 08/2018 – Cepe/Ufes. É dividido em 
duas etapas: 
 
1ª etapa – Remoção e reopção – Destina-se exclusivamente a estudante da Ufes. 
Remoção: quando o candidato, estudante da Ufes, deseja mudar  de  turno (diurno e 
noturno),  ou de Centro de Ensino, no mesmo curso.  
 
Reopção: Quando o candidato, estudante da Ufes, deseja mudar de curso. 
O ingresso nessas modalidades se dá por meio de inscrição no Portal do Aluno, em data 
definida pelo calendário acadêmico, e a seleção é realizada de acordo com a Resolução 
nº 08/2018. 
  
Transferência facultativa: Quando o candidato, oriundo de outra instituição de ensino 
superior, deseja concluir o seu curso de graduação na Ufes. 
 
Novo curso superior: Quando o candidato, que já concluiu um curso superior de 
graduação, deseja fazer novo curso na Ufes. 
  
O ingresso nessas modalidades se dá por meio de inscrição no sítio eletrônico 
www.ps.ufes.br, em data definida por edital, e a seleção é realizada com a aplicação de 
prova objetiva.  
 
Mais informações sobre os procedimentos adotados internamente pela Ufes podem ser 
obtidas no sitio eletrônico www.ps.ufes.br e pelo correio eletrônico ps2018@ufes.br.   
 
CONTATO GERAL 
 
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 
Telefone: (27) 4009-2410  
Sítio eletrônico: www.prograd.ufes.br 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 21h 
Por telefone: (27) 4009-2410 

http://www.sisu.mec.gov.br/
http://www.sisu.ufes.br/
mailto:dmca.prograd@ufes.br
http://www.ps.ufes.br/
http://www.ps.ufes.br/
mailto:ps2018@ufes.br
http://www.prograd.ufes.br/
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Por e-mail: ps2018@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Prograd, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.prograd.ufes.br/sisu 
 
 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PRPPG 
 
Tipo de serviço: A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) é o setor 
responsável por conduzir a política institucional da Ufes em relação aos cursos de pós-
graduação stricto sensu (mestrados e doutorados) e lato sensu (especializações e 
aperfeiçoamentos), aos projetos de pesquisa, incluindo iniciação científica, e à inovação 
tecnológica. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h  
Por telefone: (27) 4009-2439 
Por e-mail: faleconosco.prppg@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, térreo, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.prppg.ufes.br  

Departamento de Pós-Graduação 
 
Tipo de serviço: Emissão e registro de certificados de pós-graduação lato sensu 
(especializações e aperfeiçoamentos) e diplomas de pós-graduação stricto sensu 
(mestrados e doutorados); reconhecimento de diplomas de mestrado e doutorado 
emitidos por instituições estrangeiras; orientação sobre auxílios (passagens e diárias) 
para participação em eventos científicos, orientação sobre o lançamento de dados dos 
cursos de pós-graduação na Plataforma Sucupira e no Sistema de Acompanhamento dos 
Programas de Pós-Graduação (SAPPG); emissão de portarias de afastamento de 
docentes e técnicos administrativos para capacitação e participação em eventos 
científicos; orientações e supervisão dos procedimentos para concessão de bolsas 
(iniciação científica, mestrado, doutorado) e auxílios à pesquisa. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h  
Por telefone: (27) 4009-2438 (portarias de afastamento) 
                      (27) 3145-5314 (revalidação de diplomas) 
                      (27) 4009-2430 (solicitação de diplomas de mestrado e doutorado) 
                      (27) 3145-5392 (solicitação de diplomas de cursos de especialização) 
Por e-mail: posgraduacao.prppg@ufes.br  
Site: www.prppg.ufes.br  
 
 
Departamento de Pesquisa 
 
Tipo de serviço: Registro de projetos de pesquisa no SAPPG; indicação de líderes de 
grupo e certificação de grupos de pesquisa no Portal do Diretório dos Grupos de 
Pesquisa no CNPq; coordenação do Programa Institucional de Iniciação Científica 
(PIIC) da Ufes; gerenciamento das bolsas de iniciação científica vinculadas ao PIIC; 

mailto:ps2018@ufes.br
http://www.prograd.ufes.br/sisu
mailto:faleconosco.prppg@ufes.br
http://www.prppg.ufes.br/
mailto:posgraduacao.prppg@ufes.br
http://www.prppg.ufes.br/
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administração do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) da Ufes; organização da Jornada de 
Iniciação Científica da Ufes e organização das reuniões da Câmara de Pesquisa, quando 
necessário. 
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h  
Por telefone: (27) 4009-2925 
Por e-mail: pesquisa.prppg@ufes.br 
Site: www.prppg.ufes.br  

Instituto de Inovação Tecnológica – Init 
 
Tipo de serviço: Responsável pela gestão da propriedade intelectual gerada na 
Universidade. Por meio do Init os pesquisadores da Ufes protegem suas pesquisas e 
invenções. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-7885 
Por e-mail: init.prppg@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, Térreo, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.prppg.ufes.br   
 
 
CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADOS E DOUTORADOS 
 
Administração – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-7712 
Por e-mail: pos.administracao@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Anexo 1 (entre os prédios ED 1 e ED 2), CCJE, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES  
Site: http://www.administracao.ufes.br/ 
 
Agricultura Tropical – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 3312-1701 
Por e-mail: pos.agriculturatropical.saomateus@ufes.br  
Presencial: Rodovia BR-101, Km 60, Prédio do Programa de Pós-Graduação em 
Agricultura Tropical, Eixo 4, Bairro Litorâneo, São Mateus – ES 
Site: http://agriculturatropical.ufes.br/ 
 
Agroquímica – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 17h 
Por telefone: (28) 3552-8731 
Por e-mail: pos.agroquimica.alegre@ufes.br 

mailto:pesquisa.prppg@ufes.br
http://www.prppg.ufes.br/
mailto:init.prppg@ufes.br
http://www.prppg.ufes.br/
mailto:pos.administracao@ufes.br
http://www.administracao.ufes.br/
mailto:pos.agriculturatropical.saomateus@ufes.br
http://agriculturatropical.ufes.br/
mailto:pos.agroquimica.alegre@ufes.br
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Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, Programa de Pós-Graduação em 
Agroquímica, Campus de Alegre, Alegre – ES 
Site: http://www.agroquimica.alegre.ufes.br/ 
 
Arquitetura e Urbanismo – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h 17h 
Por telefone: (27) 4009-2024 
Por e-mail: pos.arquiteturaeurbanismo@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Artes (sede administrativa), 2º 
andar, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.arquitetura.ufes.br/ 
 
Artes – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2024 
Por e-mail: pos.artes@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Artes (sede administrativa), 2° 
andar, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.artes.ufes.br/ 
 
Assistência Farmacêutica em Rede – Mestrado Profissional – Curso oferecido em 
rede com a UFRGS (sede) 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h 
Por telefone: (51) 3308-2106 
Por e-mail: ppgasfar@ufrgs.br 
Presencial: Anexo I da Faculdade de Farmácia, Rua São Luís, 154 - Santana, Porto 
Alegre - RS 
Site: http://www.ufrgs.br/ppgasfar 
 
Astrofísica, Cosmologia e Gravitação – Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h  
Por telefone: (27) 4009-2840 
Por e-mail: pos.cosmo@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio IC 1, CCE, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES  
Site: http://www.cosmologia.ufes.br/ 
 
Biologia Animal – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2589 
Por e-mail: pos.biologiaanimal@ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Departamento de Ciências Biológicas, 
Edifício Lydia Behar, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: http://www.cienciasbiologicas.ufes.br/  
 

http://www.agroquimica.alegre.ufes.br/
mailto:pos.arquiteturaeurbanismo@ufes.br
http://www.arquitetura.ufes.br/
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mailto:pos.biologiaanimal@ufes.br
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Biologia Vegetal – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2588 
Por e-mail: pos.biologiavegetal@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Departamento de Ciências Biológicas, 
Prédio da Botânica, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.biologiavegetal.ufes.br/  
 
Bioquímica e Farmacologia – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 3335-7342 
Por e-mail: pos.bioquimicaefarmacologia@ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Prédio Básico 1, PPGBF,  Departamento 
de Ciências Fisiológicas, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: http://www.bioquimicaefarmacologia.ufes.br/  
 
Biotecnologia – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
Por telefone: (27) 3335-7447 
Por e-mail: pos.biotecnologia@ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, PPGBiotec, Campus de Maruípe, Vitória 
– ES 
Site: http://www.biotecnologia.ufes.br/  
 
Biotecnologia – Renorbio – Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
Por telefone: (27) 3335-7447 
Por e-mail: pos.biotecnologia@ufes.br 
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Prédio da Biotecnologia (entre os prédios 
da Farmácia e o Básico), Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: http://www.biotecnologia.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGBIOTEC 
 
Ciência e Tecnologia de Alimentos – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 
17h30 
Por telefone: (28) 3552-8719 
Por e-mail: pos.pcta.alegre@ufes.br   
Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, PPGCTA, Campus de Alegre, Alegre – 
ES 
Site: http://www.cienciaetecnologiadealimentos.ufes.br/ 
 
Ciências Contábeis – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2794 

mailto:pos.biologiavegetal@ufes.br
http://www.biologiavegetal.ufes.br/
mailto:pos.bioquimicaefarmacologia@ufes.br
http://www.bioquimicaefarmacologia.ufes.br/
mailto:pos.biotecnologia@ufes.br
http://www.biotecnologia.ufes.br/
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Por e-mail: pos.cienciascontabeis@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, CCJE (Anexo 1, entre os prédios ED 1 e ED 
2), Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.cienciascontabeis.ufes.br/ 
 
Ciências Farmacêuticas – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
Por telefone: (27) 3335-7307 
Por e-mail: pos.cienciasfarmaceuticas@ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: http://www.farmacia.vitoria.ufes.br/ 
 
Ciências Fisiológicas – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 10h às 12h 
Por telefone: (27) 3335-7340 
Por e-mail: pos.cienciasfisiologicas@ufes.br 
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: http://www.cienciasfisiologicas.ufes.br/ 
 
Ciências Florestais – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 11h 
Por telefone: (28) 3558-2528 
Por e-mail: pos.cienciasflorestais.alegre@ufes.br   
Presencial: Avenida Governador Lindenberg, 316, PPGCF, Jerônimo Monteiro – ES 
Site:  http://www.cienciasflorestais.ufes.br/ 
 
Ciências Sociais – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2524 
Por e-mail: pos.cienciassociais@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio Bárbara Weinberg, Sala 108, CCHN, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.cienciassociais.ufes.br/ 
 
Ciências Veterinárias – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h 
Por telefone: (28) 3552-8983 
Por e-mail: pos.cienciasveterinarias.alegre@ufes.br  
Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, Campus de Alegre, Alegre – ES 
Site: http://www.cienciasveterinarias.ufes.br/ 
 
Comunicação e Territorialidades – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
Por telefone: (27) 4009-2024 
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Por e-mail: pos.comunicacaoeterritorial@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Artes, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.comunicacaosocial.ufes.br 
 
Direito Processual – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-7723 
Por e-mail: pos.direito@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, CCJE, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.direito.ufes.br/ 
 
Doenças Infecciosas – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h 
Por telefone: (27) 3335-7504 
Por e-mail: pos.doencasinfecciosas@ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 514, Prédio da Administração do CCS, 2º 
andar, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: http://doencasinfecciosas.ufes.br/ 
 
Economia – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2612 
Por e-mail: pos.economia@ufes.br   
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Edifício Luiz Flores Alves, 2º andar, CCJE, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.economia.ufes.br/  
 
Educação – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 
Por telefone: (27) 4009-2547 
Por e-mail: pos.educacao@ufes.br   
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio IC 4, Campus de Goiabeiras, Vitória 
– ES 
Site: http://educacao.ufes.br/ 
 
Educação – Mestrado Profissional 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-7779 
Por e-mail: pos.educacao@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Administração de Departamentos, 
Sala 3, Centro de Educação, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.educacao.ufes.br/ 
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Educação Física – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-7671 
Por e-mail: pos.educacaofisica@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.educacaofisica.ufes.br/ 
 
Energia – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 3312-1637 
Por e-mail: pos.energia@ufes.br 
Presencial: Rodovia BR-101, Km 60, Bairro Litorâneo, Campus de São Mateus, São 
Mateus – ES 
Site: http://www.energia.ufes.br/ 
 
Enfermagem – Mestrado Profissional 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (27) 3335-7119 
Por e-mail: pos.enfermagem@ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: http://www.enfermagem.vitoria.ufes.br/ 
 
Engenharia Ambiental – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h 
Por telefone: (27) 4009-2853 
Por e-mail: pos.engenhariaambiental@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio CT 6, Centro Tecnológico, Campus 
de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.ambiental.ufes.br/ 
 
Engenharia Civil – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h 
Por telefone: (27) 4009-2324 
Por e-mail: pos.engenhariacivil@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio CT 6, Campus de Goiabeiras, Vitória 
– ES 
Site: http://www.civil.ufes.br/ 
 
Engenharia e Desenvolvimento Sustentável – Mestrado Profissional 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30 
Por telefone: (27) 4009-2324 
Por e-mail: pos.engenhariadesaude@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio CT 6, Sala 212, Centro Tecnológico, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
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Site: http://www.engenhariaedesenvolvimentosustentavel.ufes.br/ 
 
Engenharia Elétrica – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 3335-2324 
Por e-mail: pos.engenhariaeletrica@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio CT 6, Sala 201, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.ele.ufes.br/ 
 
Engenharia Mecânica – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h às 16h 
Por telefone: (27) 3357-9500 
Por e-mail: pos.engenhariamecanica@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio CT 6, 1º andar, Sala 206, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.engenhariamecanica.ufes.br/ 
 
Engenharia Química – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
Por telefone: (28) 3552-8635 
Por e-mail: pos.engenhariaquimica.alegre@ufes.br  
Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, Campus de Alegre, Alegre – ES 
Site: http://www.engenhariaquimica.alegre.ufes.br/            
 
Ensino de Física – Mestrado Profissional 
 
Horário de atendimento: De segunda a quarta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30; 
quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h; sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 
15h30 
Por telefone: (27) 4009-2839 
Por e-mail: pos.ensinodefisica@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio IC 1, CCE, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.ensinodefisica.ufes.br/ 
 
Ensino de Biologia em Rede – ProfBio – Mestrado Profissional 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 3312-1563 
Por e-mail: supgrad.ceunes@ufes.br 
Presencial: Rodovia BR-101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, Campus de São Mateus, 
São Mateus – ES 
Site: http://biologia.saomateus.ufes.br/ 
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Ensino na Educação Básica – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 3312-1702 
Por e-mail: pos.ensinonaeducacaobasica.saomateus@ufes.br 
Presencial: Rodovia BR-101 Norte, Km 60, Eixo 4, Campus de São Mateus, Bairro 
Litorâneo, São Mateus – ES 
Site: http://www.ensinonaeducacaobasica.ufes.br/ 
 
Ensino, Educação Básica e Formação de Professores – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das14h às 16h 
Por telefone: (28) 3552-8731 
Por e-mail: pos.ensinoeeducacao.alegre@ufes.br  
Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, Campus de Alegre, Alegre – ES 
Site: http://www.ensinoeeducacao.alegre.ufes.br/ 
 
Filosofia – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2524 
Por e-mail: pos.filosofia@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio de Pós-Graduação do CCHN, Salas 
108 e 203, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.filosofia.ufes.br/ 
 
Física – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h 
Por telefone: (27) 4009-2833 
Por e-mail: pos.fisica@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio José Plinio Batista, CCE, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.fisica.ufes.br/ 
 
Genética e Melhoramento – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a quinta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h; e 
sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h 
Por telefone: (28) 3552-8621 
Por e-mail: pos.geneticaemelhoramento.alegre@ufes.br 
Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, Campus de Alegre, Alegre – ES 
Site: http://www.geneticaemelhoramento.ufes.br/ 
 
Geografia – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a quinta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h; 
sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h 
Por telefone: (27) 4009-2324 
Por e-mail: pos.geografia@ufes.br  
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Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio Bárbara Weinberg Módulo I, 1º 
andar, CCHN, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.geografia.ufes.br/ 
 
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos em Rede Nacional – Mestrado Profissional 
– Curso oferecido em rede com outras instituições: Unesp, UEA, UERJ, UFPE e 
UFRGS 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2744 
Por e-mail: profagua@adm.feis.unesp.br  
Presencial: Avenida Brasil, 56, Centro, Ilha Solteira – SP  
Site: http://profagua.ufes.br/pos-graduacao/PROFÁGUA 
 
Gestão Pública – Mestrado Profissional 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 3145-5370 
Por e-mail: pos.gestaopublica@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Secretaria de Pós-Graduação do 
CCJE, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.gestaopublica.ufes.br/  
 
História – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 3335-2324 – Ramais 5254 e 5182 
Por e-mail: pos.historia@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Edifício Bárbara Weinberg, Salas 101 e 102, 
CCHN, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.historia.ufes.br/  
 
Informática – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h 
Por telefone: (27) 4009-2324 – Ramal 5126 
Por e-mail: pos.informatica@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio CT 6, 2º andar, Sala 208, Centro 
Tecnológico, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.informatica.ufes.br/ 
 
Letras – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2524 
Por e-mail: pos.letras@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.letras.ufes.br/ 
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Linguística – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2524 
Por e-mail: pos.linguistica@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio Bárbara Weinberg, Sala 108, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.linguistica.ufes.br/ 
 
Matemática – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h 
Por telefone: (27) 4009-2474 
Por e-mail: pos.ppgmat@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio Administrativo do CCE, 2º andar, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.matematica.ufes.br/ 
 
Matemática em Rede Nacional – Mestrado Profissional 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (27) 3145-4561 
Por e-mail: pos.matematicaredenacional@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio IC 1, CCE, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://www.matematica.redenacional.ufes.br/ 
 
Nutrição e Saúde – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
Por telefone: (27) 3335-7026 e 3335-7168 
Por e-mail: pos.nutricaoesaude@ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: http://www.nutricaoesaude.ufes.br/  
  
Oceanografia Ambiental – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 3250-1735 e 4009-7787 
Por e-mail: pos.oceanografiaambiental@ufes.br 
Presencial: Rodovia ES-10, 565, Aracruz – ES 
Site: http://www.oceanografia.ufes.br/ 
 
Política Social – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2587 
Por e-mail: pos.politicasocial@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Anexo 1 entre os Prédios ED 1 e ED 2, 
CCJE, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
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Site: http://www.politicasocial.ufes.br/ 
 
Produção Vegetal – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h30 
Por telefone: (28) 3552-8984 
Por e-mail: pos.producavegetal.alegre@ufes.br  
Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, Campus de Alegre, Alegre – ES 
Site: http://www.producaovegetal.ufes.br/ 
 
Psicologia – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 
Por telefone: (27) 4009-2501 
Por e-mail: pos.psicologia@ufes.br   
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio Professor Lídio de Souza (Cemuni 
6), Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.psicologia.ufes.br/ 
 
Psicologia Institucional – Mestrado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2324 Ramal 5176 
Por e-mail: pos.psicologiainstitucional@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio Bárbara Weinberg, 2º andar, salas 
205, 206 e 207, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.psicologiainstitucional.ufes.br/ 
 
Química – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2924 
Por e-mail: pos.quimica@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio Administrativo do CCE, 2º andar, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.quimica.vitoria.ufes.br/ 
 
Saúde Coletiva – Mestrado e Doutorado 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h 
Por telefone: (27) 3335-7287 
Por e-mail: pos.saudecoletiva@ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.saudecoletiva.ufes.br/ 
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 
 
Tipo de serviço: A Ufes, em consonância com resoluções do Conselho Nacional de 
Saúde e do Conselho Federal de Medicina Veterinária e a legislação vigente, recomenda 
que todos os projetos de pesquisa que envolva seres humanos e/ou animais sejam 
submetidos aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), para assegurar os direitos e 
deveres dos participantes da pesquisa, da comunidade científica e do Estado. A missão 
dos CEPs é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa e 
contribuir para a sua qualidade e para a discussão do seu papel no desenvolvimento 
institucional e social.  
 
O CEP contribui para a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de 
que sua proposta é eticamente adequada. Garantindo a transparência e os princípios 
éticos e de integridade, todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos 
devem ser submetidos ao Sistema CEP/Conep (Comissão de Ética em 
Pesquisa/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) por meio da Plataforma Brasil, que 
é um sistema eletrônico criado pelo governo federal para sistematizar o recebimento dos 
projetos de pesquisa envolvendo seres humanos nos Comitês de Ética em todo o país. 
Comitê de Ética em Pesquisa da Ufes – Campus de Maruípe – CEP/ CCS/ Ufes para 
atender os pesquisadores com vínculo no Centro de Ciências da Saúde: 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (27) 3335-7211 
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.355, Bairro Santos Dumont, Prédio da 
Administração do CCS, Vitória – ES  
Site: http://www.ccs.ufes.br/cep  
 
CEP/Hucam para atender os pesquisadores com vínculo no Hospital Universitário 
Cassiano Antonio Moraes 
Telefone: (27) 3335-7446 
  
CEP – Campus de Goiabeiras 
Telefone: (27) 3145-9820 
E-mail: cep.goiabeiras@gmail.com 
Submissão de projetos: Plataforma Brasil  
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 
  
CEP – Campus de São Mateus 
Telefone: (27) 3312-1519 
E-mail: cepceunes@gmail.com / comitedeetica.ceunes@institucional.ufes.br 
Site: http://www.comitedeetica.saomateus.ufes.br 
  
CEP – Campus de Alegre 
Telefone: (28) 3552-8771 
E-mail: cep.alegre.ufes@gmail.com 
Site: http://alegre.ufes.br/cep/humanos 
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA NO USO DE ANIMAIS 
 
Tipo de serviço: Em pesquisas e em atividade de ensino envolvendo o uso de animais é 
condição indispensável que se realize a submissão da proposta de trabalho ou o roteiro 
da aula a uma Comissão de Ética na Utilização de Animais (CEUA), que tem como 
atribuições receber e analisar os aspectos éticos dos protocolos de ensino e pesquisa da 
Ufes e de outras instituições de ensino e pesquisa com as quais a Universidade mantém 
convênio científico. O CEUA-Ufes tem como base os princípios éticos na 
experimentação animal e os pressupostos estabelecidos nas regulamentações do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária, Sociedade Brasileira de Ciência em Animais 
de Laboratório e Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. 
 
Comissão de Ética no Uso de Animais – Centro de Ciências da Saúde – Campus de 
Maruípe, Vitória 
 
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h 
Por telefone: (27) 3335-7026 
Por e-mail:  ceua@ufes.br 
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1468, Campus de Maruípe, Vitória  – ES 
Site: http://www.ccs.ufes.br/ceua 
 
 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL – PROPLAN 
 
Tipo de serviço: É o órgão da Reitoria responsável pela gestão das atividades relativas 
à elaboração, acompanhamento e avaliação do planejamento institucional, bem como 
das áreas orçamentária e financeira da Ufes. É composta por uma assessoria de gestão, 
duas  diretorias, duas divisões, um núcleo, uma coordenação e secretaria. Coordena a 
elaboração e as revisões do Plano Diretor Físico e acompanha o seu desenvolvimento. 
Submete o orçamento da instituição à apreciação do Conselho Universitário, e atua e 
oferece suporte na captação de recursos orçamentários e extraorçamentários. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-7755 
E-mail: proplan@ufes.br    
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES  
Site: www.proplan.ufes.br  

Departamento de Planejamento e Orçamento – DPO 
 
Tipo de serviço: Coordena a elaboração do orçamento, oferece suporte à captação de 
recursos, coordena a elaboração do Relatório Anual de Gestão, responde as demandas 
dos órgãos de controle interno e externo relacionadas à prestação de contas, elabora 
relatórios técnicos extraídos do SIE e do Tesouro gerencial para subsidiar a tomada de 
decisão, e atua e se integra com as unidades para viabilizar a prestação de contas dos 
recursos orçamentários da instituição. 
 

mailto:ceua@ufes.br
http://www.ccs.ufes.br/ceua
mailto:maximilian.mesquita@ufes.br
http://www.proplan.ufes.br/
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Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-7755  
Por e-mail: proplan@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proplan.ufes.br   
 
Departamento de Gestão da Informação – DGI 
 
Tipo de serviço: Coordena estudos para ampliação de vagas e de cursos de graduação e 
pós-graduação; realiza estudos referentes a custos das atividades-meio e fins; assessora 
as comissões dos conselhos superiores sobre informações da universidade e do Sistema 
Federal de Ensino Superior; gerencia o sistema de regulação do ensino superior de 
graduação junto ao Ministério da Educação, por meio do Procurador Educacional 
Institucional (PI) da Ufes, responsável por fornecer informações institucionais da 
universidade no Sistema e-MEC; atualiza o Cadastro e-MEC de instituições e cursos 
superiores no âmbito interno e externo; fornece elementos de avaliação, incluídas as 
informações necessárias à realização do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade), relatórios anuais de autoavaliação institucional da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) e acreditações internacionais. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Telefone: (27) 4009-7755 
E-mail: proplan@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.proplan.ufes.br  
 
 
CENTROS DE ENSINO 
 
Tipo de serviço: São unidades acadêmico-administrativas que reúnem cursos e 
departamentos de uma mesma área do conhecimento. São 11 Centros de Ensino, sendo 
oito no campus de Goiabeiras e um no campus de Maruípe, na capital, dois no campus 
de Alegre, no sul do Estado, e um no campus de São Mateus, no norte. Realizam 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.   
 
 
CAMPUS DE GOIABEIRAS 

CENTRO DE ARTES – CAr  
 
Tipo de serviço: Oferece cursos de graduação em: 
  
Arquitetura e Urbanismo  
Artes Plásticas  
Artes Visuais  
Cinema e Audiovisual 
Design 

mailto:proplan@ufes.br
http://www.proplan.ufes.br/
mailto:proplan@ufes.br
http://www.proplan.ufes.br/
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Jornalismo  
Publicidade e Propaganda  
Música  
 
Na pós-graduação, oferece cursos em: 
 
Arquitetura e Urbanismo (mestrado) 
Artes (mestrado) 
Comunicação Social (mestrado) 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2582 
Por e-mail: car@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio Administrativo do Centro de Artes, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.car.ufes.br  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS – CCE 
 
Tipo de Serviço: Oferece cursos de graduação em:  
 
Estatística 
Física 
Matemática 
Química 
 
Na pós-graduação, oferece cursos em: 
 
Astrofísica, Cosmologia e Gravitação (doutorado) 
Ensino de Física (mestrado profissional) 
Física (mestrado e doutorado) 
Matemática (mestrado) 
Matemática em Rede Nacional (mestrado profissional) 
Química (mestrado e doutorado) 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2820 / 4009-2828 
Por e-mail: direcao.cce@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio IC 1, Campus de Goiabeiras, Vitória 
– ES 
Site: www.cce.ufes.br  
 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS – CCHN 
 
Tipo de serviço: Oferece cursos de graduação em: 
  
Ciências Biológicas (bacharelado) 
Ciências Biológicas (licenciatura)  

mailto:car@ufes.br
http://www.car.ufes.br/
mailto:direcao.cce@ufes.br
http://www.cce.ufes.br/
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Ciências Sociais (bacharelado) 
Ciências Sociais (licenciatura)  
Filosofia (noturno/bacharelado) 
Filosofia (noturno/licenciatura)  
Geografia (diurno e noturno / bacharelado e licenciatura)  
História (noturno e vespertino / bacharelado e licenciatura)  
Letras Português (licenciatura) 
Letras Inglês (licenciatura) 
Letras Espanhol (licenciatura) 
Letras Francês (licenciatura) 
Letras Italiano (licenciatura) 
Letras Libras (licenciatura) 
Oceanografia  
Psicologia 
 
Na pós-graduação, oferece cursos em:  
 
Biologia Animal (mestrado e doutorado)  
Biologia Vegetal (mestrado e doutorado)  
Ciências Sociais (mestrado) 
Filosofia (mestrado)  
Geografia (mestrado e doutorado)  
História (mestrado e doutorado)  
Letras (mestrado e doutorado)  
Linguística (mestrado e doutorado)  
Oceanografia Ambiental (mestrado e doutorado)  
Psicologia (mestrado e doutorado) 
Psicologia Institucional (mestrado) 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 
Por telefone: (27) 4009-2523 / 4009-2517 
Por e-mail: cchn.ufes@gmail.com  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio IC 2, Campus de Goiabeiras, Vitória 
– ES 
Site: www.cchn.ufes.br  
 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS – CCJE 
 
Tipo de serviço: Oferece cursos de graduação em: 
  
Administração (diurno e noturno)  
Arquivologia  
Biblioteconomia  
Ciências Contábeis (diurno e noturno) 
Direito  
Economia  
Gemologia 
Serviço Social  
 

mailto:cchn.ufes@gmail.com
http://www.cchn.ufes.br/
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Na pós-graduação, oferece cursos em: 
 
Administração (mestrado e doutorado) 
Administração (doutorado dinter FGV/Ufes) 
Ciências Contábeis (mestrado) 
Ciência da Informação (doutorado dinter FGV/Ufes) 
Direito Processual Civil, Economia (mestrado) 
Economia (mestrado) 
Gestão Pública (mestrado profissional) 
Política Social (mestrado e doutorado) 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 21h 
Por telefone: (27) 4009-2605/ 4009-2604/ 4009-2601/ 4009-2599 
Por e-mail: sud.ufes@gmail.com  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio de Departamentos do CCJE, Campus 
de Goiabeiras, Vitória 
Site: www.ccje.ufes.br  
 
 
CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE 
 
Tipo de serviço: Oferece cursos de graduação em: 
 
Pedagogia (matutino e noturno) 
Educação do Campo 
 
Na pós-graduação, oferece cursos em: 
 
Educação (mestrado acadêmico e doutorado) 
Educação (mestrado profissional) 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-7760 
Por e-mail: secretaria.ce@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio IC 4, Campus de Goiabeiras, Vitória 
– ES 
Site: www.ce.ufes.br  
 
 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS – CEFD  
 
Tipo de serviço: Oferece curso de graduação em: 
 
Educação Física (licenciatura e bacharelado) 
 
Na pós-graduação oferece curso em: 
 
Educação Física (mestrado e doutorado) 
 

mailto:sud.ufes@gmail.com
http://www.ccje.ufes.br/
mailto:secretaria.ce@ufes.br
http://www.ce.ufes.br/
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Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h 
Por telefone: (27) 4009-2620 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Educação Física e Desportos, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.cefd.ufes.br  
 
 
CENTRO TECNOLÓGICO – CT 
 
Tipo de serviço: Oferece cursos de graduação em: 
 
Ciência da Computação 
Engenharia Ambiental 
Engenharia Civil 
Engenharia de Computação 
Engenharia de Produção 
Engenharia Elétrica 
Engenharia Mecânica 
 
Na pós-graduação, oferece cursos em:  
 
Engenharia Ambiental (mestrado e doutorado) 
Engenharia Civil (mestrado) 
Engenharia e Desenvolvimento Sustentável (mestrado profissional) 
Engenharia Elétrica (mestrado e doutorado) 
Engenharia Mecânica (mestrado e doutorado) 
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos em Rede Nacional (mestrado profissional) 
Informática (mestrado e doutorado) 
 
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2685 
Por e-mail: secretaria.ct@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro Tecnológico, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.ct.ufes.br   
 
 
CAMPUS DE MARUÍPE 
 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 
 
Tipo de serviço: Oferece cursos de graduação em: 
 
Enfermagem 
Farmácia 
Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Medicina 
Nutrição 

http://www.cefd.ufes.br/
http://www.ct.ufes.br/graduacao&curso=12
http://www.ct.ufes.br/graduacao&curso=15
http://www.ct.ufes.br/graduacao&curso=14
http://www.ct.ufes.br/graduacao&curso=6
http://www.ct.ufes.br/graduacao&curso=17
http://www.ct.ufes.br/graduacao&curso=13
http://www.ct.ufes.br/graduacao&curso=16
http://portais.ufes.br/PRPPG/programas&progr=30001013003P4
http://portais.ufes.br/PRPPG/programas&progr=30001013012P3
http://portais.ufes.br/PRPPG/programas&progr=30001013004P0
http://portais.ufes.br/PRPPG/programas&progr=30001013011P7
http://portais.ufes.br/PRPPG/programas&progr=30001013007P0
mailto:secretaria.ct@ufes.br
http://www.ct.ufes.br/
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Odontologia  
Terapia Ocupacional 
 
Na pós-graduação, oferece cursos em: 
 
Assistência Farmacêutica em Rede (mestrado profissional) 
Bioquímica e Farmacologia (mestrado) 
Biotecnologia (mestrado e doutorado) 
Biotecnologia – Renorbio (doutorado) 
Ciências Farmacêuticas (mestrado) 
Ciências Fisiológicas (mestrado e doutorado) 
Doenças Infecciosas (mestrado e doutorado) 
Enfermagem (mestrado profissional) 
Nutrição e Saúde (mestrado) 
Saúde Coletiva (mestrado e doutorado) 
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 3335-7201 
Por e-mail: ccs@ufes.br   
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Centro de Ciências da Saúde, Campus de 
Maruípe, Vitória – ES 
Site: www.ccs.ufes.br   
 
 
CAMPUS DE ALEGRE 
 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS – CCAE 
 
Tipo de serviço: Unidade acadêmica localizada no município de Alegre, no Sul do 
Estado, a 198 quilômetros de Vitória. Oferece cursos de graduação em:  
 
Agronomia 
Engenharia de Alimentos 
Engenharia Florestal 
Engenharia Industrial Madeireira 
Engenharia Química 
Medicina Veterinária 
Zootecnia 
 
Na pós-graduação, associado ao Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde 
(CCENS), oferece cursos em: 
 
Agroquímica (mestrado) 
Ciências Florestais (mestrado e doutorado) 
Ciências Veterinárias (mestrado) 
Ciência e Tecnologia de Alimentos (mestrado) 
Engenharia Química (mestrado) 
Ensino, Educação Básica e Formação de Professores (mestrado) 
Genética e Melhoramento (mestrado e doutorado) 

mailto:ccs@ufes.br
http://www.ccs.ufes.br/
http://www.engenhariaquimica.alegre.ufes.br/
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Produção Vegetal (mestrado e doutorado) 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (28) 3552-8991 / 3552-8774 
Por e-mail: secretaria.ccae@ufes.br  
Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, Campus de Alegre, Alegre – ES 
Site: www.alegre.ufes.br    
 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE – CCENS 
 
Tipo de serviço: Unidade acadêmica localizada no município de Alegre, no sul do 
Estado, a 198 quilômetros de Vitória. Oferece cursos de graduação em:  
 
Ciência da Computação 
Ciências Biológicas (licenciatura) 
Ciências Biológicas (bacharelado) 
Farmácia 
Física (licenciatura) 
Geologia 
Matemática (licenciatura) 
Nutrição 
Química (licenciatura) 
Sistemas de Informação 
 
Na pós-graduação, associado ao Centro de Ciências Agrárias e Engenharias 
(CCAE), oferece cursos em: 
 
Agroquímica (mestrado) 
Ensino, Educação Básica e Formação de Professores (mestrado) 
 
 
CAMPUS DE SÃO MATEUS 
 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – CEUNES 
 
Tipo de serviço: Localizado no município de São Mateus, no norte do Estado, a 222 
km de Vitória, o Ceunes é uma unidade acadêmica que oferece cursos de graduação em: 
 
Agronomia 
Ciências Biológicas (bacharelado) 
Ciências Biológicas (licenciatura) 
Ciência da Computação 
Educação do Campo (licenciatura) 
Enfermagem 
Engenharia de Computação 
Engenharia de Petróleo 
Engenharia de Produção 
Engenharia Química 

mailto:secretaria.ccae@ufes.br
http://www.alegre.ufes.br/
http://portal.ufes.br/sao_mateus


 

______________________________________________________________________ 
Carta de Serviços ao Usuário 

55 

Farmácia 
Física (licenciatura) 
Matemática (bacharelado) 
Matemática (licenciatura) 
Matemática Industrial 
Pedagogia (licenciatura) 
Química (licenciatura) 
 
Na pós-graduação, oferece cursos em: 
 
Agricultura Tropical (mestrado) 
Energia (mestrado) 
Ensino na Educação Básica (mestrado) 
Ensino de Biologia em Rede Nacional (mestrado profissional) 
Gestão Pública (mestrado profissional) 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h 
Por telefone: (27) 3312-1510 
Por e-mail: secretaria.ceunes@ufes.br  
Presencial: Rodovia BR-101, Km 60, Bairro Litorâneo, São Mateus – ES 
Site: www.ceunes.ufes.br 
 
 
HOSPITAL VETERINÁRIO (HOVET) – CAMPUS DE ALEGRE 
 
Tipo de serviço: Funciona como principal laboratório de formação acadêmica do curso 
de Medicina Veterinária e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, 
onde são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os atendimentos são 
acompanhados por profissionais e professores de diversas áreas. Oferece atendimento 
personalizado na região Sul do Estado, incluindo atendimento clínico e cirúrgico de 
animais de companhia e grandes animais, realização de exames laboratoriais, 
parasitológicos, patológicos, microbiológicos, exames complementares de imagem, 
como raios-X, ultrassom e eletrocardiograma. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 
Por telefone: (28) 3552-8797 
Por e-mail: hospitalveterinario.ccae@ufes.br  
Presencial: Rodovia BR 482 (Alegre a Cachoeiro de Itapemirim), Km 63, próximo ao 
trevo de Muniz Freire, Área Experimental de Rive, Alegre – ES  
Site: www.alegre.ufes.br/hospital-veterinario 
 
 
FAZENDAS EXPERIMENTAIS – CAMPUS DE ALEGRE 
 
Tipo de serviço: A Gerência de Áreas Experimentais é o setor do Centro de Ciências 
Agrárias e Engenharias (CCAE) do Campus de Alegre. Atua em três fazendas 
experimentais com área física total de 219 hectares, localizadas nos municípios de 
Alegre, São José do Calçado e Jerônimo Monteiro, no sul do Estado. Colabora com as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de ciências agrárias. Dá suporte e é 
base para a produção de conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias; atua 

mailto:secretaria.ceunes@ufes.br
http://www.ceunes.ufes.br/
mailto:hospitalveterinario.ccae@ufes.br
http://www.alegre.ufes.br/hospital-veterinario
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junto às comunidades nos municípios envolvidos; desenvolve a produção agrícola, 
pecuária e florestal, dentro de sistemas ou módulos que possam servir de áreas 
demonstrativas, sem prejuízo das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 
Por telefone: (28) 3552-8773 
Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, Alegre – ES 
Site: www.alegre.ufes.br/areas-experimentais  
 
 
FAZENDA EXPERIMENTAL – CAMPUS SÃO MATEUS 
 
Tipo de serviço: A Fazenda Experimental do Centro Universitário Norte do Espírito 
Santo (Ceunes) possui área física de 196 hectares, no município de São Mateus. 
Desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de ciências agrárias e ações 
de extensão com a comunidade da região. É base para reciclagem de conhecimento de 
profissionais por meio de cursos, estágios, seminários e visitas; para a produção e 
conservação de conhecimento e atividades de transferência tecnológica; e atividades 
agropecuárias. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 
Por telefone: (27) 3312-1729 
Site: http://fazenda.saomateus.ufes.br/ 
 
 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 
 
Tipo de serviço: Comissão permanente prevista pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes). É responsável pela coordenação dos processos internos de 
avaliação da Ufes, de sistematização e prestação das informações solicitadas pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) / MEC. 
A avaliação interna tem caráter diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo, 
tendo como objetivo indicar à comunidade as potencialidades e fragilidades da 
instituição, buscando promover a qualidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, 
observados os princípios do Sinaes e as especificidades da Universidade, e conta com 
apoio executivo da Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin/Ufes). Todos os 
centros de ensino possuem as próprias comissões de avaliação. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Telefone: (27) 3145-9204 
E-mail: cpa@grupos.ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, Térreo, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.avaliacaoinstitucional.ufes.br/  
 
 

http://www.alegre.ufes.br/areas-experimentais
http://fazenda.saomateus.ufes.br/
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SECRETARIAS 
 
Tipo de serviço: São unidades administrativas vinculadas à Administração Central, e 
que executam atividades específicas em determinadas áreas consideradas relevantes 
para o desenvolvimento da vida acadêmica. A Ufes possui cinco secretarias: Avaliação 
Institucional (Seavin), Comunicação, Cultura, Ensino a Distância (Sead), e Relações 
Internacionais (SRI). 
 
 
SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – SEAVIN 
 
Tipo de serviço: Coordena e articula os processos de avaliação na Ufes (institucional, 
cursos e EaD), para servir de instrumento de gestão universitária, contribuindo para o 
aprimoramento e a qualificação das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Acompanha os processos de avaliação interna, de recredenciamento institucional e 
reconhecimento ou renovação do reconhecimento de cursos de graduação. Capacita os 
coordenadores de curso sobre a inscrição dos estudantes no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade), bem como promove ações de divulgação e 
sensibilização sobre o Exame junto à comunidade universitária. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Telefone: (27) 3145-9204 
E-mail: seavin@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, Térreo, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.seavin.ufes.br 
 
 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO – SECOM 
 
Tipo de serviço: Articula, propõe, coordena e executa ações na área da comunicação: 
atua na difusão do conhecimento científico e cultural; produz e distribui conteúdos 
jornalísticos e institucionais; promove o atendimento à imprensa local, nacional e 
internacional; realiza a gestão de veículos públicos de comunicação. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2383 
Por e-mail: jornalismo.supecc@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://comunicacao.ufes.br/  
 
Jornalismo 
 
Tipo de serviço: Produção de textos e imagens de caráter informativo para Jornal 
Informa (impresso de circulação quinzenal), Portal da Ufes (inserção de notícias na 
internet), e Mídias Sociais (gestão dos perfis da Ufes em redes sociais). 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
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Por telefone: Jornal Informa – (27) 4009-2383; Portal da Ufes – (27) 4009-2383; Redes 
Sociais – (27) 4009-7835 
Por e-mail: Jornal Informa – jornalismo.supecc@ufes.br; Portal da Ufes – 
jornalismo.supecc@ufes.br; Redes Sociais – 
www.facebook.com/ufesoficial; www.twitter.com/ufesonline; www.instagram.com/ufes
oficial    
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.comunicação.ufes.br  
 
Revista Universidade 
 
Tipo de serviço: Divulga e possibilita acesso à produção científica – estudos, projetos e 
pesquisas – desenvolvida na Universidade. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2204 
Por e-mail: revistauniversidade@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES  
Site: http://comunicacao.ufes.br/revista-universidade 
 
Criação e Arte 
 
Tipo de serviço: Desenvolve materiais de comunicação com linguagem publicitária, 
atua na editoração eletrônica de publicações internas, e também é responsável pelo 
gerenciamento de outdoor da Universidade. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-7835 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.comunicacao.ufes.br/   
 
TV Ufes 
 
Tipo de serviço: Produz programas com conteúdos institucionais e diversificados, e 
espaço para o conhecimento e aplicação de novas linguagens em televisão. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2384 
Por e-mail: tvufes@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://comunicacao.ufes.br/tv-ufes 
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SECRETARIA DE CULTURA  
 
Tipo de serviço: Setor vinculado à Administração Central responsável por articular, 
propor, coordenar e executar ações desenvolvidas pela Universidade na área cultural. 
Promove e oferece serviços e produtos culturais para a comunidade acadêmica e para a 
sociedade, e gerencia os espaços culturais da Ufes. 
 
Editora da Ufes – Edufes 
 
Tipo de serviço: Publica livros técnicos e científicos produzidos por professores, 
estudantes e técnicos administrativos da Ufes, contribuindo para a qualificação da 
produção acadêmica e para a difusão do conhecimento. Sua produção é definida por seu 
Conselho Editorial, que é formado por representantes de todos os centros de ensino da 
instituição. É afiliada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu).  
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-7852 
Por e-mail: edufes@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.edufes.ufes.br 
 
Livraria da Ufes 
 
Tipo de serviço: Na Livraria da Ufes, são encontradas as publicações da Editora da 
Ufes (Edufes) e das demais editoras universitárias brasileiras. 
 
Horário de atendimento:  
Por telefone: (27) 4009-7685 
Por e-mail: livrariaedufes@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.livraria.ufes.br 
 
Galeria de Arte Espaço Universitário – Gaeu 
 
Tipo de serviço: Equipamento cultural da Ufes que se consolida como ambiente de 
projeção da produção artística local, de outros Estados e países. Preserva o acervo de 
artes plásticas da Universidade e promove popularização da arte com visitas 
monitoradas, com média anual de 10 mil visitantes. Atua em três áreas: exposições 
rotativas e permanentes, com produções de diferentes linguagens; preservação, 
valorização, guarda e manutenção do acervo artístico da Ufes; e ações educativas, com 
atividades desenvolvidas por meio de visitas guiadas e voltadas principalmente à 
formação de público apreciador de arte com interação entre visitante/obra/artista. 
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2371 / 4009-7853 
Por e-mail: galeriadearte.supecc@ufes.br  
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Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Próxima ao Centro de Vivência, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.galeria.ufes.br 
 
Cine Metrópolis 
 
Tipo de serviço: É o espaço consolidado para as estreias de filmes de curta, média e 
longa-metragem produzidos no Espírito Santo, além de produções audiovisuais para a 
TV e web. Em sua relação institucional com as unidades acadêmicas o Cine Metrópolis 
acolhe projetos de exibição e debate audiovisual de diversos centros de ensino. Também 
desenvolve programa de formação de plateia e educação visual, como o Projeto de 
Extensão Cine Escola Metrópolis, que recebe estudantes de ensino básico de escolas de 
diversos municípios do Espírito Santo. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (administrativo) 
Por telefone: (27) 4009-2376 
Por e-mail: cinemetropolis@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://cinema.ufes.br/ – Facebook: https://www.facebook.com/cinemetropolisufes/ 
 
Teatro da Ufes 
 
Tipo de serviço: Com 640 lugares, incluindo espaços para cadeirantes e obesos, o 
Teatro Universitário é o maior do Estado e sua infraestrutura o coloca entre os mais bem 
equipados do país. Recebe em média 110 mil visitantes por ano e oferece uma 
programação diversificada e de qualidade, de fevereiro a dezembro, contando com 
espetáculos teatrais, musicais e de dança. O prédio que abriga o teatro tem traços da 
arquitetura moderna e se destaca na paisagem que compõe a parte frontal do Campus de 
Goiabeiras. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h (administrativo) e das 
15h às 20h (bilheteria) 
Por telefone: (27) 4009-2953 
Por e-mail: teatrouniversitario@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: http://teatro.ufes.br/  
 
Rádio Universitária 104.7 FM 
 
Tipo de serviço: Emissora pública com espaço dedicado à produção e difusão de 
notícias e divulgação dos bens culturais do Espírito Santo, através de programetes, 
informes, spots, entrevistas e programas musicais. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h 
(Prédio da Reitoria, 1º andar) 
Por telefone: (27) 4009-7913 
Por e-mail: radiouniversitaria.supecc@ufes.br  
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Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Fundação Ceciliano Abel de 
Almeida, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.universitariafm.ufes.br/ – Twitter: www.twitter.com/104_7 – 
Facebook: www.facebook.com/Universitaria104.7 
 
 
SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA – SEAD 
 
Tipo de serviço: Promove ações educativas e de formação com a utilização de 
tecnologias da informação e comunicação, em ambientes virtuais de aprendizagem; e 
ações educativas presenciais nos polos municipais de apoio da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) e em outros espaços educativos. Oferece cursos na modalidade a distância 
em: 
 
Licenciatura em Artes Visuais  
Licenciatura em Ciências Biológicas  
Licenciatura em Filosofia  
Licenciatura em Física  
Licenciatura em História 
Licenciatura em Letras / Italiano  
Licenciatura em Pedagogia 
Licenciatura em Química 
 
Na pós-graduação, oferece cursos de especialização em: 
 
Ensino de Matemática no Ensino Médio 
Epidemiologia 
Filosofia e Psicanálise para a Formação de Professor 
Gestão Pública 
Oratória, Transversalidade e Didática da Fala 
 
Polos UAB em municípios do Espírito Santo: 
 
Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de 
Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, 
Itapemirim, Iúna, Linhares, Mantenópolis, Mimoso do Sul, Montanha, Nova Venécia, 
Pinheiros, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, Vargem Alta, Venda 
Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. 
 
Horário de atendimento: Na Sead/Ufes, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h. Nos 
polos UAB/ES, de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, sábados, das 8h às 12h  
Por telefone: (27) 4009-2208                                         
Por e-mail: diretoria.sead@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Térreo do Teatro Universitário, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.neaad.ufes.br  
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SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – SRI 
 
Tipo de serviço: A SRI é responsável por formular a política de internacionalização da 
Universidade, para promover e expandir sua atuação no exterior. Assessora as unidades 
de ensino, pesquisa e extensão na cooperação acadêmica internacional, e busca 
oportunizar a mobilidade à comunidade universitária. Apoia docentes, pesquisadores e 
estudantes de instituições estrangeiras em atividades locais. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (27) 4009-2046 
Por e-mail: Secretaria executiva – internacional@ufes.br, Mobilidade para o exterior – 
mobilidade.internacional@ufes.br, Mobilidade para a Ufes  – incoming@ufes.br, 
Acordos de cooperação – acordos.internacional@ufes.br, Idiomas (Inglês sem 
Fronteiras, Francês sem Fronteiras, NucLi) – idiomas.internacional@ufes.br 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, Térreo, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.internacional.ufes.br/  
 
 
BIBLIOTECAS 
  
Tipo de serviço: O Sistema de Bibliotecas da Ufes conta com nove unidades 
distribuídas nos quatro campi. Possui o maior acervo bibliográfico do Espírito Santo, 
com 351.174 exemplares, e 151.102 títulos de livros. Disponibiliza 13.497 títulos de 
dissertações e teses com 18.144 exemplares, 2.203 títulos com 3.152 exemplares de 
multimeios, e 5.664 títulos com 138.030 fascículos de periódicos.  
 
Biblioteca Central 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 21h (durante recessos 
acadêmicos, das 7h às 19h); sábado, das 7h às 13h  
Por telefone: (27) 4009-2400 / 4009-2409 / 4009-2002 / 4009-2408 / 4009-2406 
Por e-mail: direcao.biblioteca@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.biblioteca.ufes.br  
  
Biblioteca Setorial de Artes  
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 21h 
Por telefone: (27) 4009-2579 
Por e-mail: biblioteca@car.ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio Cemuni 1, Centro de Artes, Campus 
de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.biblioteca.ufes.br  
 
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Naturais 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
Por telefone: (27) 4009-2881 
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Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio IC 2, CCHN, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.biblioteca.ufes.br  
 
Biblioteca Setorial de Educação  
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 21h 
Por telefone: (27) 3145-4549 
Por e-mail: emprestimobd@bc.ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Edifício Maria de Jesus de Oliveira Borgo, 
Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.biblioteca.ufes.br  
 
Biblioteca Setorial Tecnológica 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2113 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, térreo do prédio do Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI), Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.biblioteca.ufes.br  
 
Biblioteca Setorial de Ciências da Saúde 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 21h 
Por telefone: (27) 3335-7212 
Por e-mail: bsb@bc.ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Centro de Ciências da Saúde, Maruípe, 
Vitória-ES 
Site: www.biblioteca.ufes.br   
 
Biblioteca Setorial do Ceunes 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h50 
Por telefone: (27) 3312-1613 
Por e-mail: biblioteca.saomateus@institucional.ufes.br  
Presencial: Rodovia BR-101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, São Mateus – ES 
Site: www.biblioteca.saomateus.ufes.br   
 
Biblioteca Setorial Sul  
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h  
Por telefone: (28) 3552-8909 / (28) 3552-8949 
Por e-mail: bsa@bc.ufes.br  
Presencial: Alto Universitário, s/nº, Campus de Alegre, Guararema, Alegre – ES 
Site: www.alegre.ufes.br/biblioteca  
 
Biblioteca Setorial do Núcleo de Estudos e de Difusão de Tecnologia em Florestas, 
Recursos Hídricos e Agricultura Sustentável - Nedtec  
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
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Por telefone: (28) 3558-2524 
Por e-mail: biblioteca.alegre@ufes.br  
Presencial: Avenida Governador Lindenberg, 316, Jerônimo Monteiro – ES 
Site: www.biblioteca.ufes.br  
 
 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES – HUCAM / 
EBSERH / UFES 
 
A Carta de Serviços ao Usuário do Hucam está disponível em 
www.ebserh.gov.br/web/hucam-ufes - Link da Ouvidoria 
 
 
INSTITUTO DE ODONTOLOGIA – Ioufes 
 
Tipo de serviço: Promove e estimula o desenvolvimento do ensino e da pesquisa 
científica em Odontologia, e presta serviços assistenciais à comunidade. É órgão 
suplementar de apoio do curso de Odontologia da Ufes e subordinado à Administração 
Central. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30 
Por telefone: (27) 3335-7234 / 3335-7235 
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.355, Bairro Santos Dumont, Vitória – ES 
Site: http://www.odontologia.ufes.br/apresentação-0 
 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO – Itufes 
 
Tipo de serviço: É órgão suplementar da Ufes que colabora com o ensino prático da 
Engenharia; realiza pesquisas científicas e tecnológicas visando atender às condições e 
características regionais; desenvolve aulas de laboratórios, ensaios e pesquisas de 
interesse tecnológico; realiza exames, estudos e propõe soluções de questões técnicas, 
econômicas e científicas, e o controle de qualidade de materiais; estimula a formação e 
aperfeiçoamento de pesquisadores e técnicos promovendo cursos, publicações, estágios 
e reuniões científicas. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h 
Por telefone: (27) 4009-2690 / 4009-2691 / 4009-2692 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro Tecnológico, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
 
 
AUDITORIA GERAL – AG 
 
Tipo de serviço: A Auditoria Geral tem como  missão assessorar e fortalecer a gestão 
no desempenho de suas funções e responsabilidade, avaliando e aprimorando a 
governança pública. A AG é vinculada ao Conselho Universitário e é órgão técnico de 
controle responsável pela avaliação e assessoramento e fortalecimento da gestão. 
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
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Por telefone: (27) 4009-2248 
Por e-mail: auditoriageral@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 1º andar, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.auditoria.ufes.br 
 
 
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NTI 
 
Tipo de serviço: Oferece suporte à estrutura da Ufes na área de tecnologia da 
informação para atender às atividades acadêmicas e administrativas. Sua atuação inclui 
operar e manter os sistemas corporativos em funcionamento, desenvolver aplicações 
para demandas específicas, operar e manter a infraestrutura de rede da Ufes, assessorar 
a Administração Central nos processos de contratação de bens e serviços, operar e 
manter serviços básicos como correio eletrônico e a presença Web da Ufes. Atua como 
apoio ao planejamento acadêmico, aos procedimentos administrativos e atende à 
comunidade em geral. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2320 
Por e-mail: secretaria.nti@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio do NTI, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.nti.ufes.br 
 
 
OUVIDORIA GERAL 
 
Tipo de serviço: A Ouvidoria Geral recebe e apura a procedência de informações, 
reclamações e sugestões encaminhadas por membros da comunidade universitária e da 
sociedade em geral, por meio de demanda espontânea. 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 mantém o requerente informado acerca dos procedimentos. 
Sugere medidas de aprimoramento das atividades administrativas em proveito da 
sociedade em geral e da própria Universidade. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h  
Por telefone: (27) 4009-2209 / 4009-7952 
Por e-mail: ouvidoria@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES  
Site: www.ouvidoria.ufes.br  
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PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – PU 
 
Tipo de serviço: Responsável pelo planejamento, construção, conservação e 
manutenção das áreas físicas dos campi da Ufes. Projeta, licita e fiscaliza as obras na 
Universidade. As atividades de conservação e manutenção das áreas físicas, bem como 
a prestação de serviços de transportes, controle de pragas, vigilância e limpeza são 
outras áreas de atuação. É também responsável pela fiscalização dos contratos de obras, 
concessão de espaços físicos, manutenção predial, transporte, segurança e 
monitoramento, serviços terceirizados, instalação e manutenção de equipamentos de 
refrigeração, ampliação e manutenção das redes elétricas/lógicas/hidráulicas e diversos 
outros serviços. Além do Campus de Goiabeiras (sede), a PU mantém subprefeituras 
nos outros três campi da Ufes, em Maruípe (Vitória), em Alegre e em São Mateus. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2440 
Por e-mail: prefeitura@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prefeitura Universitária, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.pu.ufes.br  
 
Subprefeitura do Campus de Maruípe 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 3335-7558 
Por e-mail: subprefeitura.Maruípe@ufes.br  
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: www.pu.ufes.br  
 
Subprefeitura do Campus de Alegre 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Por telefone: (28) 3552-8986 
Por e-mail: subprefeitura.alegre@ufes.br  
Presencial: Alto Universitário, s/n, Guararema, Alegre – ES 
Site: www.alegre.ufes.br/subprefeitura  
 
Subprefeitura do Campus de São Mateus 
 
Por telefone: (27) 3312-1643 
Por e-mail: subprefeitura.saomateus@ufes.br  
Presencial: Rodovia BR-101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, São Mateus – ES 
Site: www.pu.ufes.br  
 
 
MUSEU DE CIÊNCIAS DA VIDA – MCV 
 
Tipo de serviço: Espaço de difusão e popularização do conhecimento científico relativo 
à vida e ao corpo humano, incluindo histologia, anatomia comparada, fisiologia, 
patologia, evolução e outras áreas biológicas. Voltado para todos os públicos, objetiva a 
acessibilidade plena e democratização do saber. Com mais de 250 peças em exposição, 
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inclui esqueletos e crânios humanos e de diversos animais, réplicas de fósseis de 
hominídeos e espécimes anatômicos naturais mumificados, fixados em formol e 
plastinados. 
 
Horário de atendimento: De terça a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30. 
Sábado, das 8h30 às 12h 
Telefone: (27) 3145-5439 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.mcv.ufes.br 
 
 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS – CIÊNCIA MÓVEL 
 
Tipo de serviço: O Núcleo de Ciências tem o objetivo de estudar e criar mecanismos de 
difusão científica. É um programa de popularização da ciência que promove e apoia 
atividades transdisciplinares de inclusão social, e que possibilita acesso do público à 
ciência e à tecnologia. Oferece atenção especial a estudantes de todas as idades, e 
estabelece parcerias com escolas do Ensino Básico, com apoio da Associação Brasileira 
de Centros e Museus de Ciência e do Ministério da Ciência e Tecnologia. O programa 
Ciência Móvel – Caravana da Ciência busca a difusão e popularização da ciência, 
atuando, principalmente, nos municípios do interior do Espírito Santo e Estados 
vizinhos. Realiza a integração e desenvolvimento do conhecimento, contribuindo para a 
qualidade da formação educacional e da cidadania. 
  
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h 
Por telefone: (27) 4009-2332 e 4009-7877 
Por e-mail: cienciamovelufes@grupos.ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferri, 514, sala atrás do painel mosaico da Ufes, Campus 
de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.nucleociencias.ufes.br / www.cienciamovel.ufes.br  
 
 
NÚCLEO DE CIDADANIA DIGITAL – NCD 
 
Tipo de serviço: Promove inclusão digital com atendimento gratuito à comunidade por 
meio de laboratório de informática e com orientação de instrutores. Pessoas com 
necessidades especiais podem utilizar o NCD, que conta com impressora Braille. 
Crianças e adolescentes de até 14 anos precisam de autorização dos pais.  
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h 
Por telefone: (27) 4009-2048 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
Site: www.ncd.ufes.br  
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NÚCLEO DE LÍNGUAS 
 
Tipo de serviço: Cursos de Idiomas, testes de proficiência em língua estrangeira, 
atividades culturais e formação de professores. São oferecidos os cursos de alemão, 
espanhol, francês, inglês e italiano e português para estrangeiros, com atividades em três 
turnos.  
 
Horário de atendimento: Durante o período letivo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
21h. Sábado, durante o período letivo, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. No 
recesso acadêmico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
Por telefone: (27) 4009-2880 / 4009-2875 
Por e-mail: secretaria@clinguas.org.br  
Pessoalmente: Avenida Fernando Ferrari, 514, Núcleo de Línguas, Campus de 
Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.nucleodelinguas.ufes.br  
 
 
ATENDIMENTO JURÍDICO À COMUNIDADE – NÚCLEO DE PRÁTICAS 
JURÍDICAS – NPJ 
 
Tipo de serviço: O NPJ está vinculado ao Departamento de Direito da Ufes e 
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), campus de 
Goiabeiras, Vitória. 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 no Juizado Especial Cível Estadual, inclusive com atividades cartorárias 
desse Juízo, funcionando para conciliações e abertura de processos. 
 
Horário de atendimento: De segunda a quinta-feira, das 9h às 17h, e sexta-feira, das 11h 
às 17h 
Por telefone: (27) 4009-7745 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: www.direito.ufes.br/pt-br/núcleo-de-pratica-juridica-npj    
 
 
GALERIA DE ARTE E PESQUISA – GAP 
 
Tipo de serviço: Espaço de arte de múltiplas linguagens e temáticas, com exposições 
regulares, coletivas, mostras, performances e outras manifestações artísticas. 
Anualmente, a GAP divulga um edital de seleção de trabalhos produzidos por 
estudantes da Ufes. Uma comissão avaliadora analisa e seleciona as obras a serem 
expostas. 
 
Telefone: (27) 4009-2686 
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Centro de Vivência, Campus de Goiabeiras, 
Vitória – ES 
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PLANETÁRIO DE VITÓRIA 
 
Tipo de serviço: Promove a elaboração, adaptação e aperfeiçoamento de metodologias 
e atividades do ensino de Astronomia e Ciências. Mantém o Portal do Planetário de 
Vitória na internet para divulgação e interação com a comunidade acadêmica. Oferece 
plantão pedagógico on-line, ensino a distância e material para consulta e apoio para 
professores da Educação Básica de cursos presenciais e semipresenciais. Estimula e 
apoia a formação de centros regionais de difusão e popularização da ciência e 
tecnologia em municípios do Espírito Santo, em especial da Astronomia. Promove 
visitas monitoradas para escolas com agendamento on-line.   
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2489 e 3227-2531 
Por e-mail: agendamento@planetariodevitoria.org  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras (próximo à lagoa), 
Vitória – ES 
Site: www.planetariodevitoria.org.br 
 
 
OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO 
 
Tipo de serviço: O Observatório Astronômico da Ufes oferece visita a escolas de 
educação básica, como recurso didático complementar para o ensino de ciências, 
geografia, física e biologia. Contribui para melhoria da qualidade da educação em 
ciências e fomenta a educação em astronomia na comunidade. Disponibiliza aos 
visitantes telescópios para observação de astros e estrelas e acervo de material 
pedagógico com publicações internacionais, fotografias e apresentações com recursos 
audiovisuais. Ministra palestras em escolas e oferece visita externa a grupos 
organizados. 
 
Horário de atendimento 
 
Visita ao Observatório – público em geral 
Toda sexta-feira, caso o céu não esteja nublado 
Horário: das 19h às 21h 
 
Visita - escolas ou grupos organizados  
De segunda a sexta-feira  
Horário: Agendamento prévio 
 
Visita - atendimento externo 
 
Atendimento prestado pelo Observatório na escola ou instituição interessada. Inclui 
palestra, observação do céu (de dia ou de noite) com telescópio portátil Meade ETX 125 
e outras atividades de ensino de Astronomia. 
 
Horário: Agendamento prévio 
Telefone: (27) 4009-7664 
E-mail: http://astro.ufes.br/contact 
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Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio IC 1, Campus de Goiabeiras, Vitória 
– ES  
Site: http://astro.ufes.br/  
 
 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIARTE  
 
Tipo de serviço: Tem como missão promover o pleno desenvolvimento físico, moral, 
social-afetivo e intelectual da criança, atuando nos campos de ensino, pesquisa e 
extensão. Sua proposta pedagógica está embasada na teoria sociointeracionista, que 
oportuniza a apropriação de conhecimentos por meio de mediação pedagógica e práticas 
educativas que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da 
cidadania. Busca colaborar para a formação de indivíduos autônomos, criativos e 
críticos. Faixa etária atendida: de 1 ano a 5 anos e 11 meses, com 10 turmas. Forma de 
ingresso: sorteio, com possibilidade de ingresso por meio de lista de espera.  
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h 
Por telefone: (27) 4009-2350 / 4009-2352 
Por e-mail: criarte.ce@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://criarte.ufes.br/  
 
 
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS – CEPAD 
 
Tipo de serviço: Promove o desenvolvimento de pesquisa experimental, clínica e 
epidemiológica na área da saúde mental, especialmente sobre substâncias psicoativas, 
tratando de diversos aspectos relacionados ao abuso e à dependência de drogas e à 
prevenção e tratamentos destas condições patológicas. Com equipe multidisciplinar, 
desenvolve ações para o tratamento e reinserção social, permitindo acesso à informação 
sobre a rede de atenção especializada nessa área. É um espaço de atenção integrativa e 
interativa sobre os transtornos decorrentes do consumo de substâncias psicoativas, e 
fornece suporte aos indivíduos, famílias e instituições governamentais e não 
governamentais. 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 3335-7492 
Por e-mail: cepad.css@ufes.br 
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Hospital Universitário, Campus de 
Maruípe, Vitória – ES 
Site: www.cepad.ufes.br  
Facebook: https://www.facebook.com/cepadufes/ 
 
Programa de Atenção ao Alcoolista (PAA – CEPAD) 
  
Tipo de serviço: Presta assistência ao alcoolista e à família, orientando para um projeto 
de vida a partir da abstinência ao álcool. Possui como proposta de trabalho a atuação de 
uma equipe interdisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Medicina, 
Enfermagem e Psicologia. 
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Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h 
Por telefone: (27) 3335-7442 
Por e-mail: cepad.ccs@ufes.br 
Presencial: Avenida Marechal Campos, 1.468, Ambulatório de Clínica Médica (Casa 3), 
Hospital Universitário, Campus de Maruípe, Vitória – ES 
Site: www.cepad.ufes.br  
 
 
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - NAUFES 
 
Tipo de serviço: Coordena e executa ações relacionadas à promoção de acessibilidade e 
mobilidade na Ufes, e acompanha e fiscaliza a implementação de políticas de inclusão 
das pessoas com deficiência na educação superior, tendo em vista seu ingresso, acesso e 
permanência com qualidade. Estudantes com baixa visão ou deficiência visual podem 
solicitar apoio de ledor, e os com deficiência auditiva podem solicitar apoio de 
intérpretes de Libras. A legislação federal estabelece os seguintes tipos de deficiência: 
 
Física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física.  
 
Auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB ou mais, aferida por audiograma 
nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000HZ e 3.000HZ.  
 
Visual – cegueira, na qual a acuidade visual seja igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 
e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores.  
 
Intelectual – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, 
utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, 
lazer, trabalho, e deficiência múltipla (associação de duas ou mais deficiências). 
 
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h  
Por telefone: (27) 4009-2197 
Por e-mail: naufes.proaeci@ufes.br  
Presencial: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES 
Site: http://www.proaeci.ufes.br/  
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